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Nr. 164
3° KAMER - 2 maart 2009

1º VORDERING IN RECHTE - TUSSENVORDERING - TUSSENVORDERING DIE EEN
VEROORDELING BEOOGT - VERBAND MET DE HOOFDVORDERING - ONONTVANKELIJKHEID VAN DE
HOOFDVORDERING - GEVOLG
2º TUSSENKOMST - VORDERING TUSSEN REEDS IN HET GEDING BETROKKEN PARTIJEN TUSSENVORDERING - TUSSENVORDERING DIE EEN VEROORDELING BEOOGT - VERBAND MET DE
HOOFDVORDERING - ONONTVANKELIJKHEID VAN DE HOOFDVORDERING - GEVOLG
1º en 2° Buiten het geval van de tussenvordering tot vrijwaring, is de tussenvordering, die
een veroordeling beoogt, die niet afhangt van de veroordeling waartoe de hoofdvordering
strekt, hoewel zij daarmee samenhangt, geen ondergeschikte vordering, zodat zulke
tussenvordering als hoofdvordering kan blijven bestaan, als de gedinginleidende
hoofdvordering niet ontvankelijk of niet gegrond wordt verklaard1. (Art. 15 en 16, tweede
lid, Ger.W.)
(H. T. Q.)

ARREST

(AR C.08.0469.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2008 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 6 februari 2009
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 12, 13, 15, 16, tweede lid, 17, 18 en 813, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verklaren de door de verweerder tegen de eiser ingestelde vordering
gegrond, en derhalve impliciet doch zeker ontvankelijk, zonder evenwel de redenen aan te
geven op grond waarvan zij tot de ontvankelijkheid van de vordering besluiten.
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 12 van het Gerechtelijk Wetboek is elke vordering een inlei1 Zie Cass., 11 maart 1991, AR 9001, AC, 1990-1991, nr 361.
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dende vordering of een tussenvordering. Een tussenvordering is iedere vordering die in de
loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die
nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken (artikel 13 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Tussenkomst is een rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding.
Zij strekt ertoe, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in
het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen
bevelen (artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek). Deze tussenkomst is gedwongen
wanneer de derde in de loop van de rechtspleging gedagvaard wordt door één of meer
partijen (artikel 16, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek). Overeenkomstig artikel
813, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt gedwongen tussenkomst bij
dagvaarding. Tussen de partijen in het geding kan zij worden aangebracht bij gewone
conclusies.
Uit artikel 813, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat de wetgever met
'vordering tot tussenkomst' niet enkel bedoelde de vordering waarbij een derde in het
geding wordt betrokken, maar eveneens de tussenvordering waarbij tussen reeds in het
geding zijnde partijen een procesverhouding wordt gecreëerd.
Uit de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, die bepalen dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen reeds verkregen en dadelijk
belang heeft om ze in te dienen, gelezen in samenhang met bovenvermelde artikelen 15 en
813, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de tussenvordering waarbij tussen
reeds in het geding zijnde partijen een procesverhouding wordt gecreëerd slechts kan
worden toegelaten indien er een zekere samenhang bestaat tussen de hoofdvordering en de
tussenvordering waarbij tussen reeds in het geding zijnde partijen een procesverhouding
wordt gecreëerd.
Uit het vereiste dat er een zekere samenhang moet bestaan tussen de hoofdvordering en
de tussenvordering waarbij tussen reeds in het geding zijnde partijen een procesverhouding wordt gecreëerd, vloeit verder voort dat voormelde tussenvordering niet ontvankelijk
is, indien de hoofdvordering die het formuleren van de tussenvordering heeft mogelijk
gemaakt, niet ontvankelijk is.
Terzake blijkt uit het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan dat de verweerder bij exploot van 17 oktober 2005 Interpolis Luxembourg S.A. liet
dagvaarden tot betaling van 7.570.000 euro.
Bij exploot van 18 oktober 2005 liet Interpolis Luxemburg S.A. de eiser dagvaarden in
tussenkomst en vrijwaring.
Bij conclusie van 19 oktober 2005 stelde de verweerder vervolgens een tussenvordering
in tegen de eiser tot terugbetaling van het aan hem gestorte bedrag van 3.000.000 euro.
Het bestreden arrest verklaart de vordering van Interpolis Luxemburg S.A. tegen de
eiser niet ontvankelijk.
De niet-ontvankelijkheid van de vordering waarbij de eiser door Interpolis in het geding
werd betrokken heeft tot gevolg dat de tussenvordering die de verweerder tegen de eiser
instelde eveneens niet ontvankelijk is.
Door niettemin de vordering van de verweerder ontvankelijk en gegrond te verklaren,
hoewel de vordering waarbij de eiser in het geding betrokken werd niet ontvankelijk was,
schenden de appelrechters de artikelen 12, 13, 15, 16, tweede lid, 17, 18 en 813, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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(...)
Tweede onderdeel
2. Buiten het geval van de tussenvordering tot vrijwaring, is de tussenvordering, die een veroordeling beoogt, die niet afhangt van de veroordeling waartoe
de hoofdvordering strekt, hoewel zij daarmee samenhangt, geen ondergeschikte
vordering.
Zulke tussenvordering kan als hoofdvordering blijven bestaan, als de gedinginleidende hoofdvordering niet ontvankelijk of niet gegrond wordt verklaard.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
2 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Verbist en Maes.

Nr. 165
3° KAMER - 2 maart 2009

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRESTATIES - UITKERING EN
VERZORGING - WEIGERING - FOUT VAN DE GERECHTIGDE - OPZETTELIJKE FOUT - DRAAGWIJDTE
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever in het kader van artikel 70, §3, in fine van de
Z.I.V.-wet en artikel 27, b) van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, heeft bedoeld dat de
arbeidsongeschiktheid door een opzettelijke fout is veroorzaakt, wanneer de gerechtigde
die fout willens heeft begaan, ook al heeft hij de gevolgen ervan niet gewild, wat inhoudt
dat wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van letsels opgelopen bij een
verkeersongeval, de uitkeringen moeten geweigerd worden wanneer het ongeval door de
gerechtigde willens werd veroorzaakt, ook al heeft hij de gevolgen ervan niet gewild 1.
(Art. 70, §3, in fine, Z.I.V.-Wet van 9 augustus 1963, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de
wet van 8 juli 1987; Art.27, b) van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de
zelfstandige, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 december 1987)
(V. T. N.V.S.M.)

ARREST

(AR S.08.0119.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2008 gewezen door het
Arbeidshof te Antwerpen.
1 Zie Cass., 5 nov. 1990, AR 8951, AC, 1990-1991, nr 127.
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Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 70, §3, in fine, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (hierna: wet van 9
augustus 1963), zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 8 juli 1987 tot wijziging van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering (hierna: wet van 8 juli 1987);
- artikel 27b van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandige (hierna:
koninklijk besluit van 20 juli 1971), zoals gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit
van 11 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandige (hierna: koninklijk besluit van 11 december 1987).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ontvankelijk en ongegrond.
Met bevestiging van het vonnis a quo verklaart het de vordering van de verweerder
ontvankelijk en gegrond en veroordeelt het de eiser om aan de verweerder te betalen de
som van 33.558,91 euro (of 1.353.763 BEF), te vermeerderen met de gerechtelijke interesten.
Deze beslissing steunt op de volgende overwegingen:
"5.3. Opzettelijk gepleegde fout
(De verweerder) stelt dat (de eiser) geen recht heeft op uitkeringen omdat de door hem
geleden schade het gevolg is van een zware fout en verwijst hiervoor naar artikel 70, §3,
b, van de wet van 9 augustus 1963 waarvan het toepassingsgebied door het koninklijk
besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen uitgebreid werd tot de zelfstandigen.
Dit artikel bepaalde in de versie die op het ogenblik van de feiten en tot 10 augustus
1987 van toepassing was:
'Artikel 70, §3. De toekenning van de in deze wet bedoelde prestaties worden ontzegd:
a)
b) in de gevallen van schade voortspruitende uit een door de rechthebbende gepleegde
zware fout'.
Artikel 27b van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 bepaalde tot 10 augustus 1987:
'De uitkeringen worden geweigerd: b) in de gevallen van schade voortspruitende uit een
door de gerechtigde gepleegde zware fout'.
Het begrip 'zware fout' werd evenwel vervangen door het begrip 'opzettelijk gepleegde
fout'. Deze wijziging trad in werking op 10 augustus 1987.
De wetgever heeft bovendien de nieuwe bepalingen ook uitwerking laten hebben op
situaties die dateren van voor de inwerkintreding van deze wet.
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Zo wordt bepaald dat de prestaties die de rechthebbenden voorheen ten onrechte
ontvangen hadden ingevolge de toepassing van artikel 70, §3, b, of ingevolge het vroegere
27b en die nog niet terugbetaald werden, verworven blijven indien de prestaties volgens
deze wet met recht zouden toegekend zijn (zie artikel 2 van de wet van 8 juli 1987 tot
wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, BS 31 juli 1987 en artikel 3 van het
koninklijk besluit 11 december 1987 tot wijziging van een koninklijk besluit van 20 juli
1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele
van zelfstandigen, BS 22 december 1987).
Er moet dus nagegaan worden of (de eiser) een opzettelijk gepleegde fout heeft begaan.
Het Hof van Cassatie heeft het begrip 'opzettelijk gepleegde fout' verder omschreven.
Zo werd beslist dat de prestaties van arbeidsongeschiktheidverzekering moeten worden
geweigerd wanneer de fout, waardoor de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt, door de
gerechtigde opzettelijk is gepleegd, ook al heeft hij de gevolgen ervan niet gewild (Cass. 5
november 1990, Arr. Cass., 1990-91, 275 en Cass. 2 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92,
625).
De wetswijziging heeft het begrip 'opzettelijk veroorzaakte fout' ingevoerd en niet het
begrip 'opzettelijk veroorzaakte schade', dat oorspronkelijk voorgesteld was. De uitkeringen moeten geweigerd worden indien het ongeval opzettelijk door de getroffene is
veroorzaakt, dit is wanneer degene die door het ongeval getroffen is het willens heeft
teweeggebracht, ook al heeft hij de gevolgen ervan niet gewild (Arbh. Luik 5 juni 1989,
JTT 1990, 237).
Het wordt niet betwist dat (de eiser) naar aanleiding van het ongeval bij vonnis van 7
augustus 1980 veroordeeld werd tot een straf wegens alcoholintoxicatie en het toebrengen
van onopzettelijke slagen en verwondingen en dat dit vonnis bevestigd werd door een
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17 oktober 1980. Hierin wordt overwogen: '(...) dat uit de stukken van het bundel van het onderzoek bewezen is dat de aanrijding geen andere oorzaak vindt dan in de roekeloze rijwijze van beklaagde ... dat de
omstandigheid dat de getuigen W. en V.R. niet spreken over de toestand van dronkenschap bij beklaagde, wanneer zij hem zagen slingeren of uitwijken, maar niets afdoet aan
de vaststellingen over de rijwijze van beklaagde, die duidelijk beïnvloed was door zijn
toestand van alcoholintoxicatie'.
Terecht merkt het openbaar ministerie in zijn advies op dat het hof van beroep van
oordeel was dat er geen reden voorhanden was om afzonderlijke straffen uit te spreken,
zodat het zonneklaar is dat de verzwarende omstandigheid van de ernstige alcoholintoxicatie van (de eiser) de enige oorzaak was van het ongeval.
Hieruit leidt het arbeidshof af dat (de eiser) door zijn roekeloze rijwijze die beïnvloed
werd door zijn toestand van alcoholintoxicatie, een opzettelijke fout heeft begaan. Dat (de
eiser) de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt, is niet relevant.
Aangezien de schade, die (de eiser) heeft geleden het gevolg is van een opzettelijke
fout, heeft hij geen recht op uitkeringen van de in de wet van 9 augustus 1963 bedoelde
prestaties wegens arbeidsongeschiktheid, hopitalisatiekosten en gezondheidszorgen"
(bestreden arrest, p. 7-9, nr. 5.3).
Grieven
(...)
Tweede grief
Schending van de artikelen 70, §3, in fine, van de wet van 9 augustus 1963, zoals
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 8 juli 1987, en 27b van het koninklijk besluit van
20 juli 1971, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 december 1987
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1. Artikel 70, §3, in fine, van de wet van 9 augustus 1963, zoals gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 8 juli 1987, luidt als volgt:
"De toekenning van de in Titel IV van deze wet bedoelde prestaties wordt geweigerd
ingeval de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een door de gerechtigde opzettelijk
gepleegde fout".
Naar luid van artikel 27b van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, zoals gewijzigd
bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 december 1987, worden de prestaties geweigerd "ingeval de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een door de gerechtigde opzettelijk gepleegde fout".
Deze wetsbepalingen zijn te dezen toepasselijk zoals het appelgerecht beslist (bestreden
arrest, p. 7, nr. 5.3., al. 1, p. 8, al. 3 - 6).
Uit de wetsgeschiedenis van deze bepalingen blijkt dat het de bedoeling van de
wetgever was om de uitsluiting van het recht op prestaties wegens de "door de gerechtigde opzettelijk gepleegde fout" strikt te interpreteren. Indien de daad, zoals te dezen,
aanleiding heeft gegeven tot een ongeval, wat niet noodzakelijk het geval is in het kader
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zal er slechts sprake zijn van een "door de
gerechtigde opzettelijk gepleegde fout", wanneer deze niet alleen de daad, die het letsel
veroorzaakte, opzettelijk heeft gesteld, maar het opzet ook gericht was op het veroorzaken
van het ongeval als dusdanig, ook al waren de gevolgen ervan niet gewild.
Het arbeidshof neemt te dezen deze stelling aan zoals blijkt uit de volgende overweging: "De uitkeringen moeten geweigerd worden indien het ongeval opzettelijk door de
getroffene is veroorzaakt, dit is wanneer degene die door het ongeval getroffen is het
(ongeval) willens heeft teweeggebracht, ook al heeft hij de gevolgen ervan niet gewild"
(bestreden arrest, p. 8, voorlaatste al.).
2. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt weliswaar dat volgens het
oordeel van het appelgerecht het kwestieuze ongeval enkel werd veroorzaakt door de
roekeloze rijwijze van de eiser die beïnvloed werd door zijn toestand van alcoholintoxicatie (bestreden arrest, p. 8).
Het arbeidshof stelt echter in geen enkele overweging vast dat de eiser het ongeval als
dusdanig willens heeft teweeggebracht, met andere woorden, dat de eiser het ongeval als
dusdanig opzettelijk heeft veroorzaakt ook al waren de gevolgen ervan niet gewild.
Uit het voorgaande volgt dat het appelgerecht uit de vaststellingen dat de roekeloze
rijwijze, beïnvloed door de alcoholintoxicatie, van de eiser de enige oorzaak was van het
ongeval niet naar recht kon afleiden dat de eiser een opzettelijke fout heeft begaan in de
zin van de hierboven geciteerde artikelen 70, §3, in fine, en 27 b, vermits het niet vaststelt
dat de eiser het ongeval als dusdanig willens heeft teweeggebracht of, anders uitgedrukt,
opzettelijk heeft veroorzaakt. Nu het arbeidshof dit wel doet en beslist dat het hieruit
afleidt dat de eiser door zijn roekeloze rijwijze die beïnvloed werd door zijn toestand van
alcoholintoxicatie, een opzettelijke fout heeft begaan, schendt het bijgevolg de hierboven
weergegeven artikelen 70, §3, in fine, en 27b, in de te dezen toepasselijke versie, en het
erin vervatte rechtsbegrip "opzettelijk gepleegde fout".
Het bekritiseerde arrest dat oordeelt dat de vordering van de verweerder gegrond is en
dat op deze beslissing steunt is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de
hierboven geciteerde art. 70, §3, in fine, en 27b, in de te dezen toepasselijke versie).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Tweede middel
Tweede grief
2. Krachtens artikel 70, §3, in fine, van de ZIV-wet 1963, zoals gewijzigd bij
artikel 1 van de wet van 8 juli 1987, wordt de toekenning van de in titel IV van
deze wet bedoelde prestaties geweigerd in geval de arbeidsongeschiktheid het
gevolg is van een door de gerechtigde opzettelijk gepleegde fout.
Krachtens artikel 27, b) van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de
zelfstandige, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 11
december 1987, worden de uitkeringen geweigerd in geval de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een door de gerechtigde opzettelijk gepleegde fout.
3. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever heeft bedoeld dat de arbeidsongeschiktheid door een opzettelijke fout is veroorzaakt, wanneer de gerechtigde
die fout willens heeft begaan, ook al heeft hij de gevolgen ervan niet gewild.
Dit houdt in dat wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van letsels
opgelopen bij een verkeersongeval, de uitkeringen moeten worden geweigerd
wanneer het ongeval door de gerechtigde willens werd veroorzaakt, ook al heeft
hij de gevolgen ervan niet gewild.
4. Het arrest stelt vast dat de eiser naar aanleiding van het ongeval werd
veroordeeld tot één straf wegens alcoholintoxicatie en het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen, op grond dat de aanrijding geen andere
oorzaak had dan de roekeloze rijwijze van de eiser, die duidelijk beïnvloed was
door zijn toestand van alcoholintoxicatie.
Het oordeelt dat de eiser door zijn roekeloze rijwijze die beïnvloed werd door
zijn toestand van alcoholintoxicatie, een opzettelijke fout heeft begaan en de
schade die hij heeft geleden daarvan het gevolg is, zodat hij geen recht heeft op
prestaties van de uitkerings- en ziektekostenverzekering.
5. Louter op grond van het feit dat de aanrijding het gevolg was van de roekeloze rijwijze onder invloed van alcohol, zonder vast te stellen dat de eiser de
aanrijding willens heeft veroorzaakt, vermocht het arrest niet te oordelen dat de
arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een opzettelijk gepleegde fout zoals
bedoeld in de in randnummer 2 vermelde wettelijke bepalingen.
Aldus schendt het arrest deze bepalingen.
De grief is gegrond.
Kosten
6. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
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Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
2 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 166
2° KAMER - 3 maart 2009

1º MISDRIJF — DEELNEMING - MATERIEEL MOGELIJK MAKEN VAN VOORGENOMEN MISDRIJF
- GEVOLG
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - SLUIKINVOER - NIET ONDER SCHORSINGREGELING GEPLAATSTE
GOEDEREN - VERSCHULDIGDHEID VAN DE ACCIJNS - VOORWAARDEN
3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEOORDELING VAN ADMINISTRATIEVE SANCTIE
- BEOORDELING VAN MISDRIJF - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
1º Het materieel mogelijk maken van een voorgenomen misdaad of een wanbedrijf zodat
het wordt uitgevoerd, ook al wordt het uiteindelijk niet zo uitgevoerd, kan een daad van
strafbare deelneming zijn zoals omschreven in artikel 66 Strafwetboek1.
2º Bij sluikinvoer van goederen die niet onder een schorsingregeling werden geplaatst is
accijns verschuldigd op het ogenblik zelf van die sluikinvoer; de omstandigheid dat de
sluikinvoer slechts achteraf wordt vastgesteld, doet daaraan geen afbreuk2. (Art. 6, Wet
Accijnsproducten)
3º De rechter die de oplegging van een administratieve sanctie beoordeelt, heeft volle
rechtsmacht om deze in feite en in rechte te toetsen; bovendien heeft hij dezelfde
bevoegdheid als deze die de administratieve overheid ten aanzien van die sanctie heeft,
om deze kwijt te schelden of te verminderen; de rechter die een misdrijf beoordeelt moet
in beginsel de bij de wet bepaalde straffen opleggen, zulks binnen de grenzen die de wet
bepaalt3.
(EDJA INVEST b.v.b.a. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

Conclusie van de eerste advocaat-generaal M. De Swaef:
[1] De procedurele voorgaanden.
Deze zaak betreft twee cassatieberoepen die werden ingesteld tegen een arrest van het
hof van beroep te Antwerpen van 4 september 2008.
De eerste eiseres, de BVBA EDJA Invest, werd door de Administratie der Douane en
Accijnzen gedagvaard als burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor haar zaakvoerder,
E.V., bij verstek veroordeeld en geen partij in de cassatieprocedure.
V. werd samen met de NV Biekorf en M.V.vervolgd om zich als dader, mededader of
medeplichtige schuldig te hebben gemaakt aan sluikinvoer van sigaretten op 12 november
1999 te Antwerpen, niet voorzien van Belgische fiscale kentekens, verborgen achter
kartonnen dozen met dekens, zoals het werd vastgesteld te Antwerpen op 16 november
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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1999.
Het bestreden arrest verklaarde M.V.en V. schuldig aan het misdrijf van sluikinvoer,
terwijl de schuld van NV Biekorf niet werd bewezen geacht.
V. werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 1 maand, solidair met V.tot
een effectieve geldboete van 186.359,83 EUR, zijnde vijf maal de ontdoken rechten, tot
een bijdrage van 137,50 EUR, tot de vergoeding van 29,30 EUR, tot de kosten van de
strafvordering en tot de kosten van de betekening.
Daarnaast werd V. solidair met V.veroordeeld tot betaling van de ontdoken accijnzen
ten belope van 281.568,47 EUR, van de ontdoken specifieke accijnzen ten belope van
21.204,84 EUR en van de ontdoken specifieke accijnzen ten bedrage van 30.420,03 EUR,
meer intresten.
De in beslag genomen goederen werd verbeurd verklaard.
Samen met NV Biekorf werd de BVBA EDJA Invest burgerrechtelijk en hoofdelijk
aansprakelijk gesteld voor de aan V. opgelegde boete, kosten, accijnzen en specifieke
bijzondere accijnzen.
M.V.werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 maand met uitstel gedurende twee
jaar en solidair met V. tot een geldboete van 186.359,83 EUR met uitstel gedurende twee
jaar, zijnde vijf maal de ontdoken rechten, tot een bijdrage van 137,50 EUR, tot de
vergoeding van 29,30 EUR en tot de kosten van de strafvordering.
Daarnaast werd hij solidair met V. veroordeeld tot betaling van de ontdoken accijnzen
ten belope van 281.568,47 EUR, van de ontdoken specifieke accijnzen ten belope van
21.204,84 EUR en van de ontdoken specifieke accijnzen ten bedrage van 30.420,03 EUR,
meer intresten.
Zowel de BVBA EDJA Invest als M.V.stelden cassatieberoep in en voeren elk twee
middelen aan.
[2] De cassatiemiddelen van de eiseres BVBA EDJA Invest.
[2.1]
Het eerste middel van BVBA EDJA Invest voert schending aan van de artikelen 66 en
67 Strafwetboek en van de artikelen 220, §1, 221, §1, 265 en 266, §1, van het Koninklijk
Besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en
accijnzen (AWDA).
Er wordt meer bepaald aangevoerd dat bij gebrek aan vaststelling dat V. wetens en
willens een deelnemingshandeling aan sluikinvoer heeft gesteld door de opslagruimte te
verhuren in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA EDJA Invest, het bestreden
arrest niet wettig kon beslissen dat die laatste burgerrechtelijk aansprakelijk was voor de
door V. opgelopen veroordelingen.
Het bestreden arrest stelt enkel vast, aldus het middel, dat V. in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder van de BVBA EDJA Invest een opslagruimte heeft verhuurd zodat die laatste
enkel burgerrechtelijk aansprakelijk kon worden gesteld voor de gevolgen van het
misdrijf van sluikinvoer indien V. aan dit misdrijf schuldig werd verklaard wegens de
verhuur van een opslagruimte en niet wegens het opstellen van douanedocumenten.
Specifiek wat V. betreft, oordelen de appelrechters dat deze ook is opgetreden als
zaakvoerder van de BVBA EDJA Invest.
“Het was immers in die hoedanigheid dat hij het magazijn verhuurde aan beklaagde M.
V., waardoor de B.V.B.A. Edja Invest via haar zaakvoerder E. V. betrokken werd bij de
sluikinvoer. Dat de sigaretten nooit aanwezig zijn geweest in het betrokken magazijn is
daarbij irrelevant, nu dit uiteraard wel de bedoeling was, zoals blijkt uit het dossier:
beklaagde M. V.huurde om die redenen immers een magazijn bij beklaagde E. V., en niet
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bij derden, en beklaagde E. V. verhuurde het magazijn als zaakvoerder van de B.V.B.A
Edja Invest” (p. 9 van het bestreden arrest).
Daaruit blijkt dat volgens de appelrechters V. materiële hulp verleende om het misdrijf
mogelijk te maken; dat de sigaretten uiteindelijk niet in het magazijn zijn terecht
gekomen, doet geen afbreuk aan het feit dat het verhuren van het magazijn een materiële
handeling is teneinde het kwestieuze misdrijf mogelijk te maken.
Om bovendien een beklaagde als mededader aan een misdrijf te veroordelen, is niet
vereist dat alle bestanddelen van het misdrijf in de deelnemingshandeling zijn begrepen
(S. VANDROMME en C. DE ROY, “De strafbaarheid van voorbereidingshandelingen en
uitvoeringshandelingen. De nieuwste ontwikkelingen in het leerstuk van de strafbare
poging en de gevolgen ervan voor het strafprocesrecht”, in XXXIIste Postuniversitaire
cyclus Willy Delva, Strafrecht en strafprocesrecht 2005-2006, Mechelen, Kluwer, 2006,
(506) 523 en de verwijzingen aldaar).
Waar het middel nog aanvoert dat in het bestreden arrest moet zijn vastgesteld in welke
mate het verhuren van een opslagruimte aan V.overeenstemt met één van de
deelnemingshandelingen bedoeld in de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek en tevens
dient te zijn vastgesteld dat V. wist dat hij meewerkte aan het misdrijf van sluikinvoer
door de opslagruimte aan V.te verhuren, zitten deze bestanddelen in de bovenvermelde
passage van het bestreden arrest vervat.
Het middel kan derhalve niet worden aangenomen.
[2.2]
In het tweede middel voert de eiseres BVBA EDJA Invest schending aan van artikel 2
van het Burgerlijk Wetboek, artikel 266, §1 AWDA, de artikelen 6 en 42 van de wet van
10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, zoals van kracht voor en na de
wijziging bij de Programmawet van 22 december 2003 en tenslotte van het algemeen
rechtsbeginsel inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet.
[2.2.1]
In het eerste onderdeel van het middel wordt aangevoerd dat het bestreden arrest ten
onrechte oordeelt dat de programmawet van 22 december 2003 geen toepassing vindt op
een voordien ontstane accijnsschuld; naar het oordeel van de eiseres is de nieuwe bepaling
wel toepasselijk op accijnsschulden die ontstaan zijn onder de oude wet doch op het
ogenblik van de nieuwe wet nog niet definitief verschuldigd en opeisbaar waren.
Vaststaat dat op 12 november 1999 de sluikinvoer plaats vond en dat het bestreden
arrest oordeelt dat bij toepassing van artikel 6 van de wet van 10 juni 1997 de accijnzen
verschuldigd zijn ingevolge de onrechtmatige invoer ervan, wanneer zij niet onder een
schorsingsregeling werden geplaatst.
Artikel 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop
(BS 1 augustus 1997) bepaalt: “De accijns wordt verschuldigd bij de uitslag tot verbruik
of bij het constateren van tekorten die aan accijns moeten worden onderworpen
overeenkomstig artikel 14, §3. De voorwaarden inzake de verschuldigdheid en het
toepasselijk tarief zijn deze van kracht op de datum van de inverbruikstelling of van de
vaststelling van tekorten.
Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten wordt beschouwd:
- iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, van deze producten aan een
schorsingsregeling;
- iedere fabricage, ook op onregelmatige wijze, van deze producten buiten een schor-
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singsregeling;
- elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, wanneer ze niet onder
een schorsingsregeling worden geplaatst.”
Het Hof heeft in een arrest van 18 april 2006 beslist dat de accijnsschuld bij onttrekking
of invoer geen straf is maar een fiscale schuld die opeisbaar is op het ogenblik van de
onttrekking of de invoer (Cass. 18 april 2006, P.05.1561.N, AC 2006, nr. 215).
Daarmee wordt duidelijk dat – anders dan het eiseres voorhoudt – het ogenblik van de
opeisbaarheid van de accijnsschuld zich situeert op het moment van de invoer; op dat
ogenblik ontstaat de accijnsschuld en wordt die fiscale schuld opeisbaar.
Artikel 42 van voormelde wet van 10 juni 1997 zoals vervangen door artikel 320 van
de Programmawet van 22 december 2003 (BS 31 december 2003, err. BS 16 januari
2004) bepaalt: “Onverminderd de bij de artikelen 39, 40 en 41 bepaalde straffen, is de
accijns altijd opeisbaar, met uitzondering van de accijns verschuldigd op de
accijnsproducten die, naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van
artikel 39, effectief worden in beslag genomen en naderhand worden verbeurdverklaard
of, bij wege van transactie, aan de Schatkist worden afgestaan.
De op de verbeurd verklaarde of afgestane goederen niet meer opeisbare accijns zal
niettemin als basis dienen voor de berekening van de overeenkomstig artikel 39 op te
leggen boeten.”
In het hierboven aangehaalde arrest van 18 april 2006 werd ten aanzien van die
bepaling geoordeeld: “Volgens het artikel 42 Wet Accijnsproducten en het artikel 15 wet
van 3 april 1997, respectievelijk gewijzigd door de artikelen 320 en 324 Programmawet
van 22 december 2003, is de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die naar
aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van hetzij het vermelde artikel
42 hetzij het vermelde artikel 15, niet opeisbaar wanneer die producten effectief worden
in beslag genomen en naderhand worden verbeurd verklaard of, bij wege van transactie,
aan de Schatkist worden afgestaan.
Deze wetswijzigingen betreffen niet de straf voor de overtreding maar de accijnsschuld.
Ze hebben geen onmiddellijke werking op de vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde
wetsbepalingen definitief verschuldigde maar nog niet betaalde accijns.
Daar het bestreden arrest oordeelt dat de verweten feiten plaatsgrepen in 1999, kon het
niet wettig oordelen dat de verweerders niet solidair konden veroordeeld worden tot
betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnsrechten op grond dat de aangehaalde
koopwaar wordt verbeurd verklaard.”
Te dezen hebben aldus de appelrechters terecht de toepassing van artikel 42 van de wet
van 10 juni 1997 uitgesloten.
Ook in een arrest van het Hof van 20 februari 2007 werd geoordeeld dat
wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld geen onmiddellijke werking hebben ten
aanzien van de voor de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns; ze hebben slechts betrekking op de
accijnsschuld die na de inwerkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen is ontstaan
(Cass. 20 februari 2007, P.06.1377.N, AC 2007, nr. 104).
Dat de sluikinvoer die de accijnsschuld doet ontstaan, pas na deze wetswijzigingen
wordt vastgesteld, kan aan voorgaande principes geen afbreuk doen.
Het onderdeel faalt derhalve naar recht.
[2.2.2]
In het tweede onderdeel van het tweede middel wordt aangevoerd dat er geen
accijnsschuld kan zijn indien goederen niet in het economisch circuit terechtkomen.
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Meer bepaald houdt volgens de eiseres artikel 42 van de wet van 10 juni 1997 in de
versie waarin het bestond voor de wijziging ervan door middel van de Programmawet van
22 december 2003, in dat er slechts van een accijnsschuld sprake kan zijn indien goederen
in het economisch circuit zijn gebracht; dit is niet het geval indien goederen in beslag zijn
genomen en naderhand verbeurd verklaard worden.
Voor zover de verbeurdverklaring onder gelding van het oude artikel 42 van de wet van
10 juni 1997 er toch niet aan in de weg staat dat, bovenop de straffen, een veroordeling tot
betaling van de accijns wordt uitgesproken, verzoekt de eiseres het Hof de volgende
prejudiciële vraag te stellen: “Schenden de artikelen 6 en 42 van de Wet van 10/06/97,
zoals van kracht vóór de wijziging bij de Programmawet van 22 december 2003 en
gelezen in samenhang met artikel 266, §1 AWDA, niet de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in de mate zij verplichten om de veroordeelde wegens sluikinvoer van
sigaretten en de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij, bovenop de
strafrechtelijke sancties, te veroordelen tot betaling van de op de sigaretten verschuldigde
accijns, ook wanneer die sigaretten in beslag werden genomen en verbeurd verklaard,
terwijl de douaneschulden die overeenkomstig artikel 202.1 van het CDW wegens
diezelfde sluikinvoer van sigaretten ontstaan, krachtens artikel 233 lid 1 d) van het CDW
geacht worden teniet te gaan door de inbeslagneming en verbeurdverklaring van de
betrokken sigaretten en overeenkomstig lid 2 van hetzelfde artikel 233 enkel nog als basis
kunnen dienen voor de betaling van de strafrechtelijke sancties, maar niet voor een
bijkomende veroordeling tot betaling van de douaneschulden?”
De uitleg waarvan het onderdeel uitgaat, met name dat de accijnsschuld slechts
verschuldigd zou zijn in zoverre de goederen in het economisch circuit zijn gebracht,
voegt een voorwaarde aan de wet van 10 juni 1997, met name de artikelen 6 en 42 (in de
versie voor de wijziging ervan door middel van de programmawet van 22 december 2003)
ervan, toe die er niet in staat.
In zoverre het onderdeel van een andere opvatting uitgaat, faalt het naar recht.
Wat de door het onderdeel opgeworpen prejudiciële vraag betreft, wordt niet
overtuigend gemaakt dat de categorieën die worden vergeleken, met name
douaneschulden enerzijds en accijnsschulden anderzijds, wel voldoende vergelijkbaar zijn
dan wel of de opgeworpen vraag geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die
zich in een zelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde
hoedanigheid die zich in een verschillende rechtstoestand bevinden die zonder
onderscheid voor alle partijen geldt.
In alle geval moet vastgesteld worden dat het onderdeel niet echt verduidelijkt hoe de
beide categorieën vergelijkbaar zijn en dus hoe het gelijkheidsbeginsel kan zijn
geschonden, zodat het onderdeel in zoverre het ertoe strekt een prejudiciële vraag te laten
stellen aan het Grondwettelijk Hof niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid.
[3] De cassatiemiddelen van de eiser V.
[3.1]
Het eerste middel van de eiser M.V.voert schending aan van artikel 149 Grondwet; het
bestreden arrest hervormt het vonnis op grond van de motivering dat het uitstel van de
uitvoering tot betaling van de verschuldigde accijnzen, specifieke accijnzen en specifieke
bijzondere accijnzen ten onrechte was, terwijl de rechter verplicht is de juiste en afdoende
motivering te geven in zijn beslissing.
In de mate waarin het onderdeel aanvoert dat geen juiste motivering wordt gegeven, is
het onderdeel niet ontvankelijk nu in werkelijkheid geen motiveringsgebrek wordt
aangevoerd doch wel een onwettigheid.
Voor het overige dient te worden vastgesteld dat de appelrechters op p. 10 bovenaan
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van het bestreden arrest de redenen weergeven waarom zij oordelen dat zij – anders dan
de eerste rechter – aan de eiser de gunst van uitstel niet konden toestaan.
In zoverre het onderdeel aldus een motiveringsgebrek inhoudt, mist het feitelijke
grondslag.
[3.2]
In het tweede middel wordt schending aangevoerd van de rechten van de verdiging
conform artikel 6 EVRM, van de probatiewet en van de wetgeving op de douane en de
accijnzen.
De appelrechters stellen uitdrukkelijk dat zij geen verzachtende omstandigheden
bemerken ten gunste van beklaagde M. V.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat geen verzachtende omstandigheden in
aanmerking konden worden genomen, mist het feitelijke grondslag.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat er in casu verzachtende omstandigheden
aanwezig waren, verplicht het het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is en is de grief niet ontvankelijk.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechters geen rekening hielden met de
Probatiewet, mist het feitelijke grondslag nu de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf
die aan eiser wordt opgelegd wordt uitgesteld gedurende twee jaar en ook diens geldboete
van 186.359,8 EUR wordt uitgesproken met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende twee
jaar.
Ook al worden de desbetreffende wettelijke bepalingen van de Probatiewet niet
vermeld, dan nog kan dit uitstel van tenuitvoerlegging worden gesteund op het ook door
de appelrechters ten aanzien van de eiser toegepaste artikel 21ter Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering.
[4] Er zijn geen middelen ambtshalve te weerhouden.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR P.08.1451.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 4 september 2008.
De beide eisers voeren elk in memories die aan dit arrest zijn gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiseres I
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek en
van de artikelen 220, §1, 221, §2, 265 (in zijn huidige versie) en 266, §1,
AWDA: het bestreden arrest stelt enkel vast dat de beklaagde E.V., in zijn
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hoedanigheid van zaakvoerder van de eiseres, een opslagruimte voor de sigaretten zonder fiscale bandjes heeft verhuurd waarin die sigaretten evenwel nooit
werden opgeslagen; bij gebrek aan vaststelling dat de genoemde beklaagde, in
zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de eiseres, wetens en willens een deelnemingshandeling aan sluikinvoer heeft gesteld, kon deze laatste niet wettig als
civielrechtelijk en hoofdelijk aansprakelijke voor de vermelde beklaagde worden
veroordeeld.
2. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters van
oordeel zijn dat de beklaagde E. V. de sluikinvoer mogelijk heeft gemaakt door
bewust in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de eiseres een opslagruimte te
verhuren, afgezien ervan dat die sigaretten nooit in die opslagruimte werden
opgeslagen.
Anders dan het middel aanvoert, kan het materieel mogelijk maken van een
voorgenomen misdaad of een wanbedrijf zodat het wordt uitgevoerd, ook al
wordt het uiteindelijk niet zo uitgevoerd, een daad van strafbare deelneming zijn
zoals omschreven in artikel 66 Strafwetboek.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel van de eiseres I
3. Het middel voert schending aan van artikel 2 Burgerlijk Wetboek, artikel
266, §1, AWDA en de artikelen 6 en 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop (verder: Wet Accijnsproducten), zoals
van kracht vóór en na de wijziging bij de programmawet van 22 december 2003,
evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet.
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel stelt dat bij sluikinvoer, als onregelmatige invoer van accijnsproducten, krachtens artikel 6 Wet Accijnsproducten, de accijnsschuld niet definitief verschuldigd en, meer nog, niet opeisbaar is zolang het misdrijf niet is
bewezen, zodat het bestreden arrest ten onrechte oordeelt dat de accijnsschuld is
ontstaan op het ogenblik dat de sigaretten op onregelmatige wijze werden
binnengebracht, namelijk op 12 november 1999, dus vóór de inwerkingtreding
van de wijzigende programmawet van 22 december 2003.
5. Artikel 6 Wet Accijnsproducten bepaalt:
"De accijns wordt verschuldigd bij de uitslag tot verbruik of bij het constateren
van tekorten die aan accijns moeten worden onderworpen overeenkomstig artikel
14, §3. De voorwaarden inzake de verschuldigdheid en het toepasselijk tarief zijn
deze van kracht op de datum van de inverbruikstelling of van de vaststelling van
tekorten.
Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten wordt beschouwd:
- iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, van deze
producten aan een schorsingsregeling;
- iedere fabricage, ook op onregelmatige wijze,van deze producten buiten een
schorsingsregeling;
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- elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, wanneer ze
niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst."
6. Aldus is bij sluikinvoer van goederen die niet onder een schorsingregeling
werden geplaatst, accijns verschuldigd op het ogenblik zelf van die sluikinvoer.
De omstandigheid dat de sluikinvoer slechts achteraf wordt vastgesteld, doet
daaraan geen afbreuk.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel stelt dat wanneer goederen "niet in het economisch circuit
terechtkomen", onder meer omdat ze in beslag genomen zijn en naderhand
verbeurd verklaard worden, er geen sprake meer kan zijn van het bestaan van
accijnsschuld.
Voor zover evenwel de verbeurdverklaring onder de gelding van het oude
artikel 42 Wet Accijnsproducten er toch niet aan in de weg stond dat, bovenop de
straffen, een veroordeling tot betaling van de accijns werd uitgesproken,
verzoekt het onderdeel de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk
Hof voor te leggen:
"Schenden de artikelen 6 en 42 van de Wet van 10 juni 1997, zoals van kracht
vóór de wijziging bij de Programmawet van 22 december 2003 en gelezen in
samenhang met artikel 266, §1 van de AWDA, niet de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in de mate zij verplichten om de veroordeelde wegens sluikinvoer van
sigaretten en de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij, bovenop de
strafrechtelijke sancties, te veroordelen tot betaling van de op de sigaretten
verschuldigde accijns, ook wanneer die sigaretten in beslag werden genomen en
verbeurdverklaard, terwijl de douaneschulden die overeenkomstig artikel 202.1
van het CDW wegens diezelfde sluikinvoer van sigaretten ontstaan, krachtens
artikel 233, lid 1, d) van het CDW geacht worden teniet te gaan door de inbeslagneming en verbeurdverklaring van de betrokken sigaretten en overeenkomstig lid
2 van hetzelfde artikel 233 enkel nog als basis kunnen dienen voor de betaling
van de strafrechtelijke sancties, maar niet voor een bijkomende veroordeling tot
betaling van de douaneschulden?"
8. Overeenkomstig artikel 6 Wet Accijnsproducten worden de sluiks ingevoerde goederen, die zoals hier niet onder een schorsingregeling werden
geplaatst, in verbruik gesteld en ontstaat de accijnsschuld op het ogenblik van de
invoer zelf. Het al of niet "in het economisch circuit terechtkomen" doet daarbij
niet ter zake.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
9. Voor het overige legt het onderdeel niet uit waarom hier douaneschulden
waarop de geciteerde bepalingen van het CDW toepasselijk zijn, juridisch vergelijkbaar moeten zijn met accijnsschulden waarop die bepalingen niet toepasselijk
zijn.
Het onderdeel is in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk zodat er
ook geen grond is tot het stellen van een prejudiciële vraag.
Eerste middel van de eiser II
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10. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het bestreden
arrest hervormt het beroepen vonnis op grond van de motivering dat het uitstel
van de uitvoering tot betaling van de verschuldigde accijnzen, specifieke
accijnzen en specifieke bijzondere accijnzen, ten onrechte was, terwijl de rechter
verplicht is de juiste en afdoende motivering te geven in zijn beslissing.
11. Het bestreden arrest zet de redenen uiteen waarom wettelijk geen uitstel
kan worden verleend voor de veroordeling tot het betalen van de verschuldigde
accijnzen, specifieke accijnzen en specifieke bijzondere accijnzen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel van de eiser II
12. Het middel voert schending aan van het recht van verdediging, conform
artikel 6 EVRM, van de Probatiewet en van de wetgeving op de douane en
accijnzen: de rechter heeft volle rechtsmacht over de omvang van de op te leggen
boete "zodat het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed en de
rechten van verdediging, zowel als motiveringsverplichting in het algemeen en in
het bijzonder in artikel 149 van de Grondwet schendt".
13. De rechter die de oplegging van een administratieve sanctie beoordeelt,
heeft volle rechtsmacht om deze in feite en in rechte te toetsen. Bovendien heeft
hij dezelfde bevoegdheid als deze die de administratieve overheid ten aanzien
van die sanctie heeft, om deze kwijt te schelden of te verminderen.
De rechter die een misdrijf beoordeelt moet in beginsel de bij de wet bepaalde
straffen opleggen, zulks binnen de grenzen die de wet bepaalt.
In zoverre het middel deze rechtsregelen door elkaar haalt, faalt het naar recht.
14. De appelrechters vermelden dat ze geen verzachtende omstandigheden ten
gunste van de eiser bemerken maar wel rekening houden met het overschrijden
van de redelijke termijn. Wegens het feit dat de eiser nog niet werd veroordeeld
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf
maanden, veroordelen de appelrechters hem dan tot een gevangenisstraf van een
maand met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van twee jaar en
tot een geldboete gelijk aan vijfmaal de ontdoken invoerrechten, accijnzen,
specifieke accijnzen en specifieke bijzondere accijnzen, en tot een vervangende
gevangenisstraf van drie maanden, eveneens met uitstel van tenuitvoerlegging
gedurende een termijn van twee jaar. Hiermede leggen de appelrechters de eiser
overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
slechts de helft van het minimum van de in artikel 39 Wet Accijnsproducten
bepaalde gevangenisstraf en de helft van de in die bepaling gestelde geldboete
op, waarvoor ze hem dan nog uitstel verlenen.
15. Uit geen van de overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters zich bij de beoordeling van de aan de eiser op te leggen strafrechtelijke
sancties enige rechtsmacht ontzeggen die zij rechtens hebben.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
3 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. De Baets, I. Talpe, Antwerpen, De Bruyn.

Nr. 167
2° KAMER - 3 maart 2009

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN - VRIJSPRAAK VOOR EEN MISDRIJF - VEROORDELING TOT ÉÉN STRAF VOOR DE ANDERE
MISDRIJVEN - HOGER BEROEP - VEROORDELING VOOR ALLE MISDRIJVEN - GEEN EENPARIGHEID BEHOUD VAN ÉÉN STRAF - VERNIETIGING - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE
SCHULDIGVERKLARING - VERNIETIGING VAN DE STRAF - RECHTER OP VERWIJZING - BEOORDELING
VAN DE EENHEID VAN OPZET

Wanneer het Hof vaststelt dat wegens afwezigheid van eenparigheid de schuldigverklaring
in hoger beroep van de beklaagde aan één telastlegging waarvoor hij in eerste aanleg
werd vrijgesproken alsmede de uitgesproken straf voor de andere vermengde feiten niet
naar recht verantwoord zijn, terwijl de wettigheid van de schuldigverklaring aan die
overige telastleggingen niet aangetast is, vernietigt het de bestreden beslissing in zoverre
zij de beklaagde ook schuldig verklaart aan die ene telastlegging en hem voor de
vermengde feiten tot straf veroordeelt; het zal de rechter op verwijzing behoren om
eventueel, bij schuldigverklaring met eenparigheid van die telastlegging, te oordelen of
de eenheid van opzet die reeds werd aanvaard voor de bewezen verklaarde andere
telastleggingen, ook daarvoor geldt1.
(D. T. J. De Smet in hoedanigheid van curator van het faillissement van FACET bvba)

ARREST

(AR P.08.1478.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 9 september 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Hij
doet tevens zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep voor zover het Hof
zou oordelen dat de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 30 mei 2000, AR P.98.0405.N, AC, 2000, nr 329; Cass., 25 nov. 2003, AR P.03.0482.N,
AC, 2003, nr 594.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand van het cassatieberoep
1. In zover het bestreden arrest uitspraak doet over de bedragen van de
verweerder toekomende schadevergoeding, andere dan deze gegrond op de
telastlegging A. verduistering van de wagen Mercedes Sprinter is het geen eindbeslissing.
Hiervoor kan akte van de afstand worden verleend.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 211bis Wetboek van Strafvordering
2. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Is er een vrijsprekend
vonnis of een beschikking tot buitenvervolgingstelling, dan kan het gerecht in
hoger beroep geen veroordeling of verwijzing uitspreken dan met eenparige
stemmen van zijn leden. Dezelfde eenstemmigheid is vereist voor het gerecht in
hoger beroep om tegen beklaagde uitgesproken straffen te kunnen verzwaren. Dit
geldt eveneens inzake voorlopige hechtenis om een voor de beklaagde gunstige
beschikking te kunnen wijzigen."
3. Om bij verschillende misdrijven waarvoor slechts één straf werd uitgesproken, een feit meer bewezen te verklaren is eenparigheid vereist ook al wordt
de straf voor het geheel verminderd.
4. Wanneer eenparigheid is vereist moet het vonnis in hoger beroep of het
arrest dit zelf uitdrukkelijk vaststellen. Een loutere vermelding van artikel 211bis
Wetboek van Strafvordering volstaat niet.
5. Het beroepen vonnis sprak de eiser vrij van de telastlegging A. verduistering
van activa van een gefailleerde vennootschap, en veroordeelde hem voor de
gezamenlijke telastleggingen B. doen verdwijnen van boekhouding van een
gefailleerde vennootschap, C. beroep op faillissementsuitstellende middelen, D.
verzuim tijdige aangifte van faillissement, E. verzuim verstrekken van inlichtingen naar aanleiding van de aangifte van faillissement en F. verzuim gevolg
geven aan de oproepingen van de rechter-commissaris of de curator, tot een
hoofdgevangenisstraf van zeven maanden met uitstel gedurende vijf jaar voor de
helft en tot een geldboete van 500 euro gebracht op 2.750 euro met een vervangende gevangenisstraf van drie maanden, een beroepsverbod van vier jaar en tot
een bijdrage van 25 euro en de kosten, hierin begrepen een vergoeding van 25
euro.
Op het hoger beroep van zowel de eiser als het openbaar ministerie bevestigt
het bestreden arrest het beroepen vonnis onder volgende wijzigingen:
- de eiser wordt vrijgesproken van de feiten A voor wat betreft de andere
goederen dan de wagen Mercedes Sprinter en B;
- de eiser schuldig wordt verklaard aan de feiten A voor wat betreft de wagen
Mercedes Sprinter, C, D, E en F;
- de door de eerste rechter opgelegde bestraffing, wat de gevangenisstraf, de
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geldboete en het beroepsverbod, behouden blijft als bestraffing voor de thans
bewezen verklaarde feiten samen;
- uitstel van uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf wordt verleend voor
het geheel van de opgelegde gevangenisstraf;
- de door de eerste rechter opgelegde vergoeding wordt gebracht op 29,30
euro.
Het bestreden arrest vermeldt wel artikel 211bis Wetboek van Strafvordering
maar stelt niet uitdrukkelijk vast dat de schuldigverklaring voor het feit van de
telastlegging A uitgesproken wordt met eenparige stemmen.
Het bestreden arrest schendt derhalve artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.
Omvang van de cassatie
6. Uit het hierboven vermelde volgt dat de schuldigverklaring van de eiser aan
de telastlegging A. verduistering van de wagen Mercedes Sprinter, en de hele
bestraffing moeten worden vernietigd. Het zal de verwijzingsrechter staan om
eventueel, mocht hij met eenparigheid de telastlegging A. verduistering van de
wagen Mercedes Sprinter bewezen verklaren, te oordelen of de eenheid van
opzet die reeds werd aanvaard voor de bewezen verklaarde telastleggingen C, D,
E en F ook daarvoor geldt.
Anderzijds brengt de vernietiging van de schuldigverklaring van de eiser aan
de telastlegging A. verduistering van de wagen Mercedes Sprinter, de vernietiging mee van de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering in zoverre deze op die telastlegging gegrond is.
Middel
7. Het aangevoerde middel betreft enkel eisers strafrechtelijke en civielrechtelijke veroordeling betreffende de telastlegging A. verduistering van de wagen
Mercedes Sprinter.
Het behoeft geen antwoord meer.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser akte van de afstand van zijn cassatieberoep in zover het
gericht is tegen de beslissing over de bedragen van de verweerder toekomende
schadevergoeding, behoudens in zover deze beslissing de schadevergoeding in
verband met telastlegging A. verduistering van de wagen Mercedes Sprinter,
betreft.
Vernietigt het bestreden arrest in zover het de eiser schuldig verklaart aan de
telastlegging A. verduistering van de wagen Mercedes Sprinter, en hem tot straf,
in kosten en tot het betalen van een bijdrage veroordeelt, alsmede uitspraak doet
over de burgerlijke rechtsvordering gesteund op die telastlegging.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en
laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
3 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 168
2° KAMER - 3 maart 2009

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER STRAFVORDERING - HOGER BEROEP ALLEEN VAN DE BEKLAAGDE - VERZWARING VAN DE TOESTAND
- WETTIGHEID
2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - HOGER BEROEP
ALLEEN VAN DE BEKLAAGDE - VERZWARING VAN DE TOESTAND - WETTIGHEID
1º en 2° Op het enkel hoger beroep van de beklaagde kan zijn toestand niet worden
verergerd; hij kan o.a. niet worden veroordeeld wegens misdrijven die de eerste rechter
ter zijde heeft gelaten1. (Artt. 199 en 202, Sv.)
(D. T. D.)

ARREST

(AR P.08.1842.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 10 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 202 en 215 Wetboek
van Strafvordering: het arrest miskent de devolutieve werking van het hoger
1 Cass., 20 dec. 1976, AC, 1977, 440
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beroep; immers, de telastlegging B waarvoor de eiser is veroordeeld was in
hoger beroep niet aanhangig.
2. De eiser is vervolgd wegens het misdrijf verkrachting op de persoon van een
minderjarige boven de volle leeftijd van 14 jaar en beneden die van 16 jaar met
de verzwarende omstandigheid dat de feiten werden gepleegd door een persoon
die over het slachtoffer gezag heeft (telastlegging A) en, minstens, wegens het
misdrijf aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon
van een minderjarige die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van 16
jaar niet had bereikt, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degenen
die over het slachtoffer gezag hebben (telastlegging B).
3. Het beroepen vonnis verklaart de feiten van de telastlegging A bewezen en
veroordeelt op die grond de eiser tot straf. Het oordeelt vervolgens dat de rechtbank zich niet meer moet uitspreken over de telastlegging B.
4. Het arrest oordeelt dat de telastleggingen A en B elk andere feiten betreffen.
Het spreekt de eiser vrij wegens de telastlegging A maar verklaart daarentegen
de eiser schuldig wegens de telastlegging B en veroordeelt hem daarvoor tot
straf.
5. Het openbaar ministerie heeft tegen het beroepen vonnis geen hoger beroep
ingesteld. Op het enkel hoger beroep van de eiser kon het arrest bijgevolg, gelet
op de vaststellingen die het bevat, de toestand van de eiser niet verergeren.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De grieven kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeven
bijgevolg geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
3 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Verdru, Brugge.

Nr. 169
2° KAMER - 3 maart 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - EISER IN CASSATIE MEDEDELING VAN DE CASSATIEMIDDELEN AAN DE VERWEERDER IN CASSATIE
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2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - EISER IN CASSATIE - MEDEDELING VAN DE
CASSATIEMIDDELEN AAN DE VERWEERDER IN CASSATIE

3º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF ALLERLEI - CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIES VERPLICHTING
4º OPENBAAR MINISTERIE - OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE CONCLUSIES - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIES - VERPLICHTING
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - OORDEEL OVER DE REGELMATIGE TOEPASSING ERVAN
6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - OORDEEL OVER DE REGELMATIGE TOEPASSING ERVAN
7º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - CONTROLE VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING FEITENRECHTER - RECHTSMACHT TEN AANZIEN VAN DIE BESLISSING
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN
DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - FEITENRECHTER - RECHTSMACHT - BEOORDELING VAN
EEN ONREGELMATIGHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT

1º en 2° Geen enkele wettelijke bepaling noch algemeen rechtsbeginsel vereist dat in
strafzaken de eisende partij haar cassatiemiddelen aan de verweerder meedeelt.
3º en 4° Het openbaar ministerie bij het Hof is niet verplicht een schriftelijke conclusie te
nemen1. (Artt. 1105 en 1107, Ger.W.)
5º en 6° Uit artikel 235ter, §1, Wetboek van Strafvordering volgt dat enkel de kamer van
inbeschuldigingstelling kan oordelen of de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie regelmatig zijn toegepast.
7º Een vonnisgerecht heeft niet de rechtsmacht om de regelmatigheid van de beslissingen
van het onderzoeksgerecht rechtstreeks of onrechtstreeks te onderzoeken of te
beoordelen2; eens de kamer van inbeschuldigingstelling de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie heeft gecontroleerd, bindt haar beslissing
het vonnisgerecht; dit houdt in dat, ook al is de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling aangetast door een onregelmatigheid omdat er geen tegenspraak
zou geweest zijn, het vonnisgerecht die onregelmatigheid niet mag betrekken in zijn
oordeel.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. K. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0079.N)
1 Cass., 8 nov. 2000, AR P.00.0898.F, AC, 2000, nr 607
2 Cass., 18 okt. 1989, AR 7556, AC, 1989-90, nr 98; Cass., 4 maart 2008, AR P.07.1782.N, AC,
2008, nr 154; M. FAUSTIN-HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, II, Brussel, Bruylant-Christophe et
compagnie, 1865, nrs 3305 e.v.; BRAAS, Précis de procédure pénale, I, 3e druk 1950, nrs 442 e.v.; M.
FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 2e druk, 515 e.v.; R. DECLERCQ,
“Onderzoeksgerechten”, APR, 1993, nrs 192 e.v.; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, 4e druk,
nr 1522.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 6 januari 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder M. K. voert aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is
omdat zijn recht van verdediging en zijn recht op een eerlijke behandeling zijn
miskend: de eiser heeft hem niet meegedeeld dat hij cassatieberoep heeft aangetekend; hij kreeg ook geen mededeling van de middelen noch van de conclusie
van het openbaar ministerie.
Het cassatieberoep is op 22 januari 2009 betekend aan de verweerder en dit op
de door de wet voorgeschreven wijze.
2. Geen enkele wettelijke bepaling noch algemeen rechtsbeginsel vereist dat in
strafzaken de eisende partij haar cassatiemiddelen aan de verweerder meedeelt.
De verweerder heeft de mogelijkheid ter griffie na te gaan of er middelen zijn
aangevoerd. Een niet-mededeling van die middelen miskent het recht van verdediging niet.
3. Het openbaar ministerie bij het Hof is niet verplicht een schriftelijke
conclusie te nemen. Het ontbreken van een dergelijke schriftelijke conclusie kan
dan ook niet leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet worden
verworpen.
Verzoek tot uitstel
4. De verweerder M K vraagt "minstens uitstel te verlenen om [hem] toe te
laten een schriftelijke nota neer te leggen in antwoord op de argumentatie
waarmee [hij] wordt geconfronteerd ter terechtzitting".
Ter rechtszitting is enkel de argumentatie zoals die in het verzoekschrift van
de eiser is aangevoerd, besproken en is er geen nieuwe argumentatie aangebracht. Er is dus ook geen reden om de zaak uit te stellen.
Eerste middel
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 8, 23, 556 en 609 Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 179, 199, 200, 211, 407 en volgende, Wetboek van
Strafvordering: het bestreden arrest oordeelt onterecht dat de onregelmatigheid
van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die krachtens artikel
235ter Wetboek van Strafvordering de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie heeft gecontroleerd, tot gevolg heeft dat het
bewijs dat verkregen is door de bijzondere opsporingsmethode observatie, moet
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worden uitgesloten zodat de strafvordering niet ontvankelijk is.
6. Artikel 235ter, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalt:
"De kamer van inbeschuldigingstelling is belast met de controle over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt, op vordering van het openbaar ministerie, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek waarin deze
methoden werden toegepast en alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse
dagvaarding overgaat.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt op het ogenblik dat de
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 127, §1, eerste lid, op vordering van het openbaar ministerie, de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
die werden toegepast in het kader van het gerechtelijk onderzoek of in het
daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek."
7. Uit deze bepaling volgt dat enkel de kamer van inbeschuldigingstelling kan
oordelen of de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie regelmatig zijn toegepast.
Het vonnisgerecht kan enkel krachtens artikel 189ter, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering op basis van concrete gegevens die pas aan het licht gekomen zijn
na de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling, hetzij ambtshalve,
hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de
beklaagde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie uit te oefenen.
8. Een vonnisgerecht heeft niet de rechtsmacht om de regelmatigheid van de
beslissingen van het onderzoeksgerecht rechtstreeks of onrechtstreeks te onderzoeken of te beoordelen.
Eens de kamer van inbeschuldigingstelling de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie heeft gecontroleerd, bindt haar
beslissing het vonnisgerecht.
Dit houdt in dat, ook al is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling aangetast door een onregelmatigheid omdat er geen tegenspraak zou
geweest zijn, het vonnisgerecht die onregelmatigheid niet mag betrekken in zijn
oordeel.
9. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de beklaagden cassatieberoep hebben ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, van 1 april 2008 dat uitspraak deed over de controle van
de bijzondere opsporingsmethoden observatie. De vonnisrechters waren derhalve
gehouden die beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling te aanvaarden.
10. De appelrechters hebben geoordeeld:
- "Het [hof van beroep] is als vonnisrechter gehouden om het 'proces in zijn
geheel' te evalueren en te toetsen aan de verdragsrechterlijke normen. Het [hof
van beroep] heeft aan alle nog in zake zijnde [verweerders] de kans gegeven om
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vrij tegenspraak te voeren tegen de door het [openbaar ministerie] tegen hen
ingebrachte gegevens waarop de strafvordering steunt, om aan de vereisten van
een eerlijk proces te kunnen beantwoorden. Het [hof van beroep] kan aan de
[verweerders] echter niet de kans geven om vrij tegenspraak te voeren omtrent
het vertrouwelijk dossier, omdat het [hof van beroep] daar geen rechtsmacht toe
heeft en zelfs niet over enig inzagerecht beschikt, het [hof van beroep] kan
evenmin een nieuwe bomcontrole gelasten;"
- "In deze zaak is duidelijk het (...) 'behoorlijkheidsverweer' aan de orde. Nu
het immers precies de doelstelling van de wetsbepaling van het artikel 235ter Sv.
is om het gebrek aan tegenspraak qua inhoud van het vertrouwelijk dossier goed
te maken in het licht van de vereisten van een eerlijk proces (...) en de in
concreto begane onregelmatigheid net bestaat uit een gebrek aan tegenspraak
(afzonderlijk gehoorde inverdenkinggestelden, thans beklaagden versus het
openbaar ministerie), werden de rechten van verdediging in het licht van de
vereisten van een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door het artikel 6.1. EVRM
op een onherstelbare wijze miskend;"
- "Het bewijs dat gestoeld is op de bijzondere opsporingsmethode van observatie is derhalve niet onrechtmatig verkregen, doch wel ontoelaatbaar. Het
ontoelaatbaar bewijs heeft immers niets te maken met de bewijsverkrijging, maar
wel met de wijze waarop het voor de rechter is gebracht;"
- "Aangezien het gerechtelijk vooronderzoek in ruime mate steunt op de
bijzondere opsporingsmethode van observatie, dient de strafvordering ingevolge
de uitsluiting van dit ontoelaatbaar bewijs onontvankelijk te worden verklaard."
11. Met dit oordeel beoordelen de appelrechters de regelmatigheid van de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die krachtens artikel 235ter,
§1, Wetboek van Strafvordering alleen en uitsluitend bevoegd is de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie te controleren.
12. Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Overige middelen
13. De overige middelen behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
3 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en E. Tritsmans, Brussel.
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Nr. 170
2° KAMER - 4 maart 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — ALGEMEEN VERGISSING - VERSTEKBESLISSING - BESLISSING DIE NIET OP VERZET KAN WORDEN BESTREDEN
2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - NIETIGVERKLAARDE VEROORDELING
1º Wanneer de verstekbeslissing op het verzet van de niet-verschenen partij niet kan
worden bestreden, kan de partij die door deze beslissing wordt benadeeld,
cassatieberoep instellen vanaf de uitspraak ervan1. (Art. 416, Sv.)
2º De vordering tot het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding, die op een
nietigverklaarde veroordeling is gegrond, verliest de wettelijke grondslag die bij artikel
162bis, Sv., is vereist. (Art. 162bis, Sv.)
(L., Ambtenaar van het bestuur van stedenbouw en ruimtelijke ordening, gemachtigd bij het Waals Gewest voor de
provincie Luik T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1682.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten van het hof van beroep te
Luik, correctionele kamer, van 23 juni en 20 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest van 23 juni 2008 heeft het hof van beroep te Luik, bij verstek ten
aanzien van de verweerder, de telastleggingen bewezen verklaard, uitspraak
gedaan over de straf, het herstel van de plaats in de vorige staat bevolen en de
vordering van de gemachtigde ambtenaar tot veroordeling van de beklaagde tot
betaling van een rechtsplegingsvergoeding, verworpen.
De eiser heeft op 7 juli en 31 oktober 2008 tegen dat arrest cassatieberoep
ingesteld. Telkens heeft hij het cassatieberoep beperkt tot de beslissing waarbij
zijn vordering betreffende de rechtsplegingsvergoeding werd afgewezen.
Bij exploot van 16 juli 2008 heeft de verweerder tegen de voormelde veroordeling verzet aangetekend.
Op 27 augustus 2008 heeft de eiser afstand gedaan van het cassatieberoep van
7 juli, op grond dat tegen het bestreden arrest, dat bij verstek is gewezen, verzet
was aangetekend.
Het hof van beroep dat het verzet ontvankelijk verklaart en uitspraak doet bij
wege van nieuwe beschikkingen, heeft bij arrest van 20 oktober 2008 de telastleggingen bewezen verklaard, uitspraak gedaan over de straf, beslist dat de
1 Zie R. DECLERCQ, "Pourvoi en cassation en matière répressive", RPDB., Aanvulling, dl. IX, Brussel,
Bruylant, 2004, nr. 518.
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herstelvordering geen bestaansreden had en dat, op het verzet van de beklaagde,
de vordering van de gemachtigde ambtenaar betreffende de rechtsplegingsvergoeding, bij het hof niet geldig aanhangig was gemaakt.
Op 28 oktober 2008 heeft de eiser tegen al de hem betreffende beschikkingen
van het op verzet gewezen arrest van 20 oktober 2008, cassatieberoep ingesteld.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen het arrest van 20 oktober 2008
De eiser voert geen middel aan.
B. Cassatieberoep van 7 juli 2008 tegen het arrest van 23 juni 2008
1. Afstand
Ofschoon het bestreden arrest ten aanzien van de verweerder bij verstek is
gewezen, kon deze er bij gebrek aan belang geen verzet tegen aantekenen in
zoverre het de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot het verkrijgen van
een rechtsplegingsvergoeding afwees.
Wanneer de verstekbeslissing op het verzet van de niet-verschenen partij niet
kan worden bestreden, kan de partij die door deze beslissing benadeeld wordt,
cassatieberoep instellen zodra zij is uitgesproken.
Aangezien de afstand op de bewering berust dat het beperkte cassatieberoep
van 7 juli 2008 te vroeg was ingesteld, berust hij op een dwaling zodat geen akte
van afstand dient te worden verleend.
2. Middel
De drie onderdelen samen
De eiser verwijt het arrest dat het de artikelen 155, §1 en 2, en 157, eerste lid,
1°, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, schendt, alsook artikel 162bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. De appelrechters wordt verweten dat zij geoordeeld hebben dat de gemachtigde ambtenaar geen burgerlijke partij is die bijgevolg voor het strafgerecht
geen aanspraak kan maken op de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding.
Ingeval deze kritiek wordt verworpen, wordt het Hof aangezocht een prejudiciële
vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof
Het voormelde artikel 162bis voorziet alleen in een rechtsplegingsvergoeding
aan de burgerlijke partij indien een veroordelend vonnis is gewezen op de rechtsvordering van deze partij tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partijen.
De gemachtigde ambtenaar oefent de strafvordering niet uit. Artikel 155, §1,
van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium,
staat hem alleen toe vrijwillig voor het strafgerecht tussen te komen om één van
de wijzen van herstel te vorderen als bedoeld in de tweede paragraaf van het
voormelde artikel. De eiser heeft te dezen het herstel van de plaats in de vorige
staat geëist, door het opruimen van de illegale stortplaats, op straffe van een
dwangsom en met het recht om ambtshalve in de uitvoering van de maatregel te
voorzien indien de plaats binnen de voorgeschreven termijn niet in de vorige
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staat zou worden hersteld.
Deze veroordeling die de eiser bij verstek tegen de verweerder had verkregen,
bestaat niet meer. Op het verzet van de beklaagde heeft het hof van beroep
immers vastgesteld dat de stortplaats was opgeruimd, en beslist dat de vordering
tot herstel in de vorige staat, zoals de gemachtigde ambtenaar zelf toegaf, geen
bestaansreden meer had.
De vordering van de eiser tot het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding,
die op een nietigverklaarde veroordeling is gegrond, heeft dus de wettelijke
grondslag verloren die bij de artikelen 162bis, 194 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering is vereist.
Het middel dat alleen de weigering betreft om de gemachtigde ambtenaar
gelijk te stellen aan een burgerlijke partij, heeft geen belang en is bijgevolg niet
ontvankelijk, vermits de toekenning aan de eiser van de hoedanigheid waarop hij
aanspraak maakt, het verlies niet vermag aan te vullen van de titel die hij had
verkregen.
Er is geen grond om het Grondwettelijk Hof een vraag te stellen in de bewoordingen die in het derde onderdeel zijn opgenomen, vermits dat niet ontvankelijk
is op grond van een reden die uit een norm is afgeleid waarop het verzoek om
een prejudiciële vraag te stellen geen betrekking heeft.
C. Cassatieberoep van 31 oktober 2008 tegen het arrest van 23 juni 2008
In strafzaken kan een partij in de regel geen tweede maal cassatieberoep
instellen tegen dezelfde beslissing, ook al werd dat tweede cassatieberoep ingesteld vooraleer over het eerste uitspraak werd gedaan.
Volgens artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering, brengt de vergissing
waarop de afstand van het eerste cassatieberoep berust, de niet-ontvankelijkheid
van het tweede cassatieberoep met zich mee.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten:
mrs. Simont, Foriers en De Baets.

Nr. 171
2° KAMER - 4 maart 2009

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - FUNDAMENTELE RECHTEN - MISKENNING - RISICO BEGRIP
De omstandigheid alleen dat de wetgeving van de Staat die een Europees
aanhoudingsbevel uitvaardigt, geen bepaling als artikel 65, tweede lid, van het Belgische
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Strafwetboek bevat, betekent niet dat de tenuitvoerlegging van het voormelde Europees
aanhoudingsbevel een risico op miskenning van de fundamentele rechten inhoudt1. (Art.
4, 5°, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0281.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert aan dat het arrest, door het Europees aanhoudingsbevel
uitvoerbaar te verklaren dat de Franse overheid tegen de eiser heeft uitgevaardigd, ten gevolge van diens veroordeling bij verstek, artikel 4, 5°, van de wet van
19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel schendt.
Volgens de eiser kent het Franse recht geen met artikel 65, tweede lid, van het
Belgisch Strafwetboek overeenstemmende bepaling, zodat, op zijn verzet, zijn
recht op vrijheid en veiligheid niet is gewaarborgd.
Krachtens het voormelde artikel 4, 5°, wordt de tenuitvoerlegging van een
Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval ernstige redenen bestaan te
denken dat zij afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken
persoon, zoals die worden bevestigd door artikel 6 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, met name die welke door het Verdrag tot Bescherming van de
rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zijn gewaarborgd en die
welke als algemene rechtsbeginselen van gemeenschapsrecht, voortvloeien uit de
gemeenschappelijke grondwettelijke tradities binnen de lidstaten van de Europese Unie.
De grief voert aan dat het Franse recht de rechter niet de mogelijkheid biedt
om, zoals het voormelde artikel 65, tweede lid, bepaalt, bij de straftoemeting
rekening te houden met een vroegere veroordeling van de eiser voor feiten die
voortvloeien uit hetzelfde strafbaar opzet als de feiten die het voorwerp uitmaken
van de veroordeling waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd. Hij leidt
daaruit af dat, op verzet, de Franse rechter, hetzij geen straf kon vaststellen gelet
op de reeds uitgesproken straf, hetzij zelfs niet daarnaar kon verwijzen indien zij
hem voor een juiste bestraffing van alle bewezen verklaarde misdrijven
voldoende lijkt.
De omstandigheid alleen dat de wetgeving van de uitvaardigende Staat niet
1 Zie Cass., 1 maart 2006, AR P.06.0280.F, AC, 2006, nr. 116.
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voorziet in een soortgelijke bepaling als voornoemd artikel 65, tweede lid, betekent niet dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel een risico
op schending van de fundamentele rechten inhoudt.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
procureur-generaal – Advocaten: mrs. F. Guttadauria, Bergen en Ch.-A. De Coster,
Brussel..

Nr. 172
1° KAMER - 5 maart 2009

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — ALGEMEEN VORDERING TOT ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN VAN DE ENE ECHTGENOOT VORDERING TOT SCHEIDING VAN TAFEL EN BED VAN DE ANDERE ECHTGENOOT - BESLISSING OVER
DE RECHTSVORDERING TOT ECHTSCHEIDING - GEVOLG VOOR DE VORDERING TOT SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED VAN DE ANDERE ECHTGENOOT - BELANG
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — ALGEMEEN TOELATING VAN DE VORDERING TOT ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN VAN DE ENE
ECHTGENOOT - TOELATING VAN DE VORDERING TOT SCHEIDING VAN TAFEL EN BED VAN DE ANDERE
ECHTGENOOT - GEVOLG VOOR DE STAAT VAN DE PERSONEN
1º De beslissing over de rechtsvordering tot echtscheiding van de ene echtgenoot doet niet
noodzakelijk het voorwerp van de vordering tot scheiding van tafel en bed van de andere
echtgenoot wegvallen, aangezien laatstgenoemde een moreel en materieel belang kan
behouden om aan de hand van die procedure het aandeel te doen vaststellen van zijn
partner in de oorzaken van de breuk, met de daaruit voortvloeiende gevolgen, meer
bepaald betreffende de onderhoudsuitkering1. (Artt. 1305, eerste lid, en 1307, Ger.W.)
2º De rechter kan, zonder zichzelf tegen te spreken, tegelijkertijd de echtscheiding en de
scheiding van tafel en bed toestaan en in dat geval krijgt de echtscheiding voorrang wat
de staat van de personen betreft, zodat het huwelijk wordt ontbonden. (Artt. 1305, eerste
lid, en 1307, Ger.W.)
(V. T. V.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 9 juli 1936, Bull. en Pas. 1936, I, 346.
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(AR C.07.0126.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 232, 299, 301, 306 en 311bis van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 17, 18, 1274, 1275, 1305, eerste lid, 1306 en 1307 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat uitspraak doet, enerzijds, over de door de eiseres ingestelde vordering tot
scheiding van tafel en bed en van goederen, beslist met bevestiging van het beroepen
vonnis, dat die vordering geen voorwerp meer heeft en dat er dus geen grond bestaat om
de grieven te onderzoeken die de eiseres in dit kader heeft geformuleerd, noch getuigen te
verhoren zoals zij tevergeefs vordert, en, anderzijds, op het hoger beroep van de eiseres
tegen de beslissing van de eerste rechter om de verweerder toe te staan - in het kader van
het weerleggen van het in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vermoeden om met getuigen het bewijs te leveren van de feiten die "van die aard zijn dat ze het door
de rechtspraak van het Hof van Cassatie vereiste tweevoudige bewijs leveren", bevestigt
het beroepen vonnis om al zijn redenen en om de redenen van de eerste rechter die geacht
worden hieronder integraal te zijn weergegeven en inzonderheid om de volgende redenen:
"(De eiseres) had, bij dagvaarding van 2 november 2001, een procedure tot scheiding
van tafel en bed en van goederen ingesteld, die is gevoegd bij de procedure tot echtscheiding die (de verweerder) had ingesteld bij exploot van 20 december 2002;
Zij overweegt dat de eerste rechter ten onrechte heeft geoordeeld dat haar vordering
geen voorwerp meer had om reden dat 'hij niet tegelijkertijd de echtscheiding van de
partijen kon uitspreken, die een einde maakt aan het huwelijk, en tegelijk de scheiding van
tafel en bed inwilligen, die het huwelijk en sommige verplichtingen ervan laat voortbestaan, zonder flagrant incoherent te zijn';
Zij houdt staande dat de eerste rechter eerst haar vordering had moeten onderzoeken,
omdat deze eerst was ingesteld, en dat hij ze gegrond had moeten verklaren;
De eerste rechter heeft terecht en om de oordeelkundige redenen die het hof [van
beroep] overneemt, geoordeeld dat hij niet in een en hetzelfde vonnis een vordering tot
scheiding van tafel en bed en van goederen en een vordering tot echtscheiding kon inwilligen;
Zoals de eerste rechter erop had gewezen, zou dit immers erop neerkomen tegelijkertijd
te zeggen dat de partijen nog steeds gehuwd zijn en sommige huwelijksverplichtingen in
acht moeten nemen, bij scheiding van tafel en bed blijft de verplichting tot trouw bestaan,
en dat zij uit de echt gescheiden zijn en met name van die verplichtingen ontslagen zijn;
In deze zaak werd niet ernstig betwist dat de voorwaarden voor een echtscheiding op
grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek wel degelijk vervuld waren;
De eerste rechter heeft derhalve terecht geoordeeld dat, gelet op de echtscheiding die
hij diende uit te spreken, de vordering tot scheiding van tafel en bed en van goederen geen
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voorwerp meer had en dat zij bijgevolg niet-gegrond diende te worden verklaard;
Et bestaat dus geen grond om de grieven te onderzoeken die (de eiseres) in dit kader
heeft geformuleerd en zij vordert tevergeefs dat getuigenverhoren worden gehouden;
(...) De (eiseres) levert kritiek op (...) de eerste rechter in zoverre hij getuigenverhoren
heeft toegestaan, en voert daartoe aan dat de als bewijs aangeboden feiten, in de onderstelling dat ze bewezen zijn, onmogelijk, het vermoeden volledig kunnen weerleggen, zoals
door (de verweerder) wordt gesteld;
Het vermoeden van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van artikel 232 van dat wetboek geacht wordt
de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, kan slechts worden
weerlegd indien die echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke scheiding en het feit dat
zij voortduurt, te wijten zijn aan de fouten en tekortkomingen van de verweerder (...);
De eerste rechter heeft, om redenen waarbij het hof [van beroep] zich aansluit, geoordeeld dat de als bewijs aangeboden feiten, die dateren van voor en van na de scheiding, in
de onderstelling dat ze bewaarheid worden, van die aard zijn dat ze het door de rechtspraak van het Hof van Cassatie vereiste tweevoudige bewijs kunnen leveren;
(De eiseres) benadrukt de aankoop van een appartement door (de verweerder) maar dat
feit zal, voor de beoordeling van de weerslag ervan op de oorsprong en de handhaving van
de scheiding van de partijen, in de toenmalige context geplaatst moeten worden en rekening houdend met het toenmalige gedrag van (de eiseres), zodat de vordering om getuigenverhoren te houden relevant blijft;
De eerste rechter heeft tevens oordeelkundig geoordeeld dat de als bewijs toegelaten
feiten voldoende duidelijk en relevant waren;
Derhalve heeft hij terecht getuigenverhoren toegestaan en zijn beslissing dienaangaande moet worden bevestigd",
en om de volgende redenen:
"(De eiseres) heeft bij gedinginleidende dagvaarding van 2 november 2001 (de
verweerder) voor die rechtbank gedagvaard teneinde de scheiding van tafel en bed en van
goederen van de partijen ten nadele (van de verweerder) te doen uitspreken;
Die regelmatig naar de vorm ingestelde vordering, is ontvankelijk;
De vraag naar het actuele belang van die vordering rijst daar de rechtbank anderzijds,
de echtscheiding tussen de partijen uitspreekt op grond van (verweerders) aanvullende
vordering;
De rechtbank mag zonder enige twijfel tegelijkertijd kennisnemen van een vordering
tot echtscheiding en van een vordering tot scheiding van tafel en bed, hetgeen uitdrukkelijk is bepaald in artikel 1307 van het Gerechtelijk Wetboek;
Daarentegen (...) lijkt het de rechtbank onmogelijk om, tegelijkertijd, in dezelfde beslissing, een vordering tot echtscheiding én een vordering tot scheiding van tafel en bed in te
willigen;
In het raam van een scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk immers bestaan, met
inbegrip van sommige verplichtingen, zoals bijvoorbeeld, de getrouwheidsplicht;
Zodoende zou de rechtbank niet tegelijkertijd de echtscheiding van de partijen kunnen
uitspreken, die een einde maakt aan het huwelijk, en ook de scheiding van tafel en bed
inwilligen, die het huwelijk en sommige verplichtingen ervan laat voortbestaan, zonder
flagrant incoherent te zijn;
In een en dezelfde beslissing mag de rechtbank dus niet het ene en het tegenovergestelde zeggen;

Nr. 172 - 5.3.09

HOF VAN CASSATIE

715

De rechtbank mag niet, onder het voorwendsel dat zij vooraf heeft kennisgenomen van
de vordering tot scheiding van tafel en bed, weigeren een vordering tot echtscheiding in te
willigen terwijl die aan alle wettelijke voorwaarden voldoet; anders handelen zou immers
in strijd zijn met de openbare orde;
Daaruit moet worden geconcludeerd dat de vordering tot scheiding van tafel en bed
geen voorwerp meer heeft en dat zij niet-gegrond moet worden verklaard:
De rechtbank wijst erop dat (de eiseres) niet heeft gevorderd dat haar procedure tot
scheiding van tafel en bed zou worden omgezet in een vordering tot echtscheiding en dat
zij evenmin een aanvullende vordering tot echtscheiding heeft ingesteld;
Derhalve dient de rechtbank geen acht te slaan op de grieven van (de eiseres) die
slechts betrekking hebben op een procedure tot scheiding van tafel en bed die geen voorwerp meer heeft;
(De verweerder) heeft eveneens gevorderd dat het wettelijk vermoeden van schuld aan
de scheiding dat overeenkomstig artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek op hem rust,
volledig wordt weerlegd;
Het door artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vermoeden, volgens
hetwelk de echtgenoot die de echtscheiding vordert op grond van een feitelijke scheiding
van meer dan twee jaar, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de scheiding wordt
uitgesproken, kan slechts volledig worden weerlegd indien die echtgenoot bewijst dat de
fouten en tekortkomingen van de verweerder zowel de scheiding als het voortduren ervan
hebben veroorzaakt (...);
De verweerder, in tegenstelling tot hetgeen (de eiseres) staande houdt, maakt niet enkel
gewag van feiten van voor de scheiding maar ook, op zijn minst, van één feit van na die
scheiding dat, in de onderstelling dat het bewaarheid wordt, van die aard zou kunnen zijn
dat het aantoont dat (de eiseres) niet alleen de scheiding zou hebben veroorzaakt, maar
ook tot het voortduren ervan zou hebben bijgedragen;
(De verweerder) voert immers, onterecht of terecht, het feit aan dat (de eiseres) het
bestaan zou verborgen houden van bedragen die haar toebehoren en die overgezet zijn
naar een bankrekening in Gent, zodat zij, in voorkomend geval, een zo hoog mogelijke
onderhoudsuitkering na echtscheiding zou ontvangen (feit 15);
Het is niet omdat (de eiseres) de inhoud van haar vermogen onder ede heeft bevestigd
en daarbij geen melding maakte van die ING-rekening, dat zij geen bedragen verborgen
zou hebben gehouden die haar toebehoren en via die rekening zijn gepasseerd, te meer
daar die rekening vóór de verklaring onder eed zou zijn leeggehaald;
'Wij zijn immers van oordeel dat, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, de echtgenoot die zijn partner bewust op een dwaalspoor brengt over zijn vermogen en zijn inkomsten, in het kader van een gerechtelijke procedure die ertoe strekt de onderhoudsbijdragen
en -uitkeringen vast te leggen, en zulks met de bedoeling minder te betalen, een ernstige
belediging begaat op grond waarvan de echtscheiding in zijn nadeel gewettigd is' (...);
Genoemd feit 15 is dus relevant;
Er bestaan dus feiten van voor en na de scheiding die van die aard zijn dat ze het door
de rechtspraak van het Hof van Cassatie vereiste tweevoudige bewijs kunnen leveren;
De door (de verweerder) aangevoerde grieven zijn dus thans niet voldoende bewezen
om de rechtbank toe te laten vast te stellen dat hij het op hem rustende vermoeden van
schuld volledig heeft weerlegd;
Bijkomend vordert (de verweerder) dat hem wordt toegestaan het bewijs te leveren,
door alle middelen rechtens, met inbegrip van getuigenissen, van de feiten die hij in het
dispositief van zijn conclusie als bewijs aanbiedt;
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'De feiten moeten duidelijk zijn en de mogelijkheid tot het tegenbewijs bieden. De vrije
tegenspraak ligt aan de basis van een goede rechtsbedeling. De beslissing om een getuigenverhoor in te stellen impliceert het recht op een tegenverhoor. Op grond daarvan zal de
verweerder de aantijgingen van zijn tegenstrever kunnen rechtzetten of de bewijswaarde
kunnen nuanceren van de verklaringen die tijdens het tegenverhoor zijn afgenomen. Dit
veronderstelt dat de feiten waarvan het bewijs wordt aangeboden niet alleen relevant maar
ook voldoende precies zijn, zoniet kan het tegenbewijs bijna onmogelijk worden
geleverd'(...);
De feiten zijn voldoende ernstig, in de onderstelling dat ze worden bewaarheid en
bewezen, om een debat te openen over het weerleggen van het vermoeden van schuld
bedoeld in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, behalve met betrekking tot de feiten
16 en 17".
Grieven
Krachtens artikel 1305, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan ieder der echtgenoten de scheiding van tafel en bed vorderen op grond van bepaalde feiten in geval van
fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot aan de huwelijksplichten op grond
waarvan hij de echtscheiding op grond van bepaalde feiten kan vorderen namelijk het
overspel van de andere echtgenoot (artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek) en de
gewelddaden, mishandelingen of grove belediging van de ene echtgenoot jegens de
andere (artikel 231 van dat wetboek). De keuze om de rechtbank te vragen de tekortkomingen in de huwelijksplichten te bestraffen door de echtscheiding of door de scheiding
van tafel in bed wordt volledig aan elk van de echtgenoten overgelaten en omvat de keuze
een rechterlijke beslissing te verkrijgen die de scheiding van tafel en bed ten nadele van
de andere echtgenoot uitspreekt. In artikel 1307 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de
onderscheiden aard van de beide rechtsvorderingen en de mogelijkheid om ze tegelijkertijd in te stellen vastgelegd.
Ingeval de rechtbank tegelijk de scheiding van tafel en bed en de echtscheiding moet
uitspreken, wordt met betrekking tot de staat van de personen de voorrang gegeven aan de
beslissing tot echtscheiding, zodat het huwelijk wordt ontbonden. De rechtbank hoeft dus
niet tegelijkertijd vast te stellen dat de verplichting tot trouw blijft bestaan en dat de echtgenoten ervan ontslagen zijn.
Daarentegen brengt de beslissing tot scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde
feiten gevolgen met zich mee waardoor de eiser een belang behoudt om op te treden in de
zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek en de verwerende echtgenoot
kan hem dat belang niet ontnemen door zelf te kiezen voor de rechtsvordering tot echtscheiding wegens feitelijke scheiding op grond van artikel 232 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aldus kan de eiser die een beslissing tot scheiding van tafel en bed heeft verkregen, die
beslissing doen betekenen, de termijn doen ingaan als bedoeld in artikel 1274 van het
Gerechtelijk Wetboek, die krachtens artikel 1306 van dat wetboek van toepassing is op de
scheiding van tafel en bed, en de overschrijving ervan in de registers van de burgerlijke
stand verkrijgen onder de in artikel 1275 van dat wetboek bedoelde voorwaarden.
De uitspraak van de beslissing tot scheiding van tafel en bed ten nadele van de andere
echtgenoot impliceert dat de scheiding of de handhaving ervan aan hem te wijten is. De
echtgenoot tegen wie de scheiding is uitgesproken kan niet langer worden beschouwd als
een onschuldige echtgenoot in de zin van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor hij elk recht op de in artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde uitkering tot
levensonderhoud verliest. Overeenkomstig artikel 299 van het Burgerlijk Wetboek, dat
krachtens artikel 311bis van dat wetboek, van toepassing is op de scheiding van tafel en
bed, verliest hij de huwelijksvoordelen. Die echtgenoot kan weliswaar de echtscheiding

Nr. 172 - 5.3.09

HOF VAN CASSATIE

717

verkrijgen op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek maar hij vindt in die
bepaling en in artikel 306 van dat wetboek niet langer het recht te bewijzen dat de scheiding of het voortduren ervan geenszins aan hem te wijten is.
Het arrest dat beslist dat de rechtsvordering van de eiseres tot scheiding van tafel en
bed geen voorwerp heeft en weigert te onderzoeken of de grieven die de eiseres in de
context van haar vordering tot scheiding van tafel en bed aanvoert de plano bewezen zijn
of de eiseres toestaat getuigenverhoren te houden en integendeel de verweerder toestaat
feiten te bewijzen waarover het bij voorbaat beslist dat ze, in de veronderstelling dat ze
bewaarheid worden, het vermoeden volledig kunnen weerleggen, schendt het arrest bijgevolg alle in het middel aangewezen bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 1305, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, kunnen de echtgenoten, in de gevallen waar zij de echtscheiding op
grond van bepaalde feiten kunnen vorderen, eveneens een vordering tot scheiding van tafel en bed instellen. De keuze tussen de twee rechtsvorderingen wordt
volledig aan de echtgenoten overgelaten.
Krachtens artikel 1307 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen een vordering tot
echtscheiding door een echtgenoot en een vordering tot scheiding van tafel en
bed door de andere echtgenoot rechtsgeldig bij een en dezelfde rechter aanhangig
gemaakt worden.
De beslissing over de rechtsvordering tot echtscheiding doet niet noodzakelijk
het voorwerp van de vordering tot scheiding van tafel en bed wegvallen, aangezien de eiser een moreel en materieel belang kan behouden om aan de hand van
die procedure het aandeel te doen vaststellen van zijn partner in de oorzaken van
de breuk, met de daaruit voortvloeiende gevolgen, meer bepaald betreffende de
onderhoudsuitkering.
De rechter kan, zonder zichzelf tegen te spreken, tegelijkertijd de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed toestaan en in dat geval krijgt de echtscheiding voorrang wat de staat van de personen betreft, zodat het huwelijk wordt
ontbonden.
Het arrest, dat oordeelt dat in een en hetzelfde vonnis niet tezelfdertijd een
vordering tot scheiding van tafel en bed en van goederen en een vordering tot
echtscheiding kan worden ingewilligd, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de door de eiseres ingestelde vordering tot scheiding van tafel en bed af
te wijzen en bijgevolg de verweerder toe te staan het bewijs te leveren van de
feiten die zouden kunnen leiden tot het weerleggen van het vermoeden van
artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de vordering tot scheiding van tafel en bed van de eiseres nietgegrond verklaart, alvorens uitspraak te doen over vraag bij wie de schuld ligt,
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getuigenverhoren toestaat, en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Draps.

Nr. 173
1° KAMER - 5 maart 2009

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - VASTSTELLING
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - LEVENSSTIJL - IN AANMERKING TE
NEMEN CRITERIUM

1º Die uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, moet worden vastgesteld door zijn toestand tijdens het
samenleven te vergelijken met zijn inkomsten op het ogenblik van de echtscheiding 1. (Art.
301, §1, B.W.)
2º De rechter die de onschuldige echtgenoot een uitkering na echtscheiding toekent, mag
geen levensstijl in aanmerking nemen die opgewaardeerd is volgens een
consumptieprijsindex die dateert van na het tijdstip waarop hij de uitkeringsplichtige tot
betaling ervan veroordeelt. (Art. 301, §1, B.W.)
(H. T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0605.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 april 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 301, inzonderheid §1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek, vóór de vervanging
van die bepaling door artikel 7 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming
1 Cass., 9 jan. 2003, AR C.02.0407.F, AC, 2003, nr. 21.
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van de echtscheiding;
- artikel 42, §2, tweede lid, van de voornoemde wet van 27 april 2007.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis, veroordeelt het arrest de eiser tot betaling aan
de verweerster, vanaf 8 juli 1998, van een bedrag van 250 euro als uitkering na echtscheiding, waarbij dat bedrag een maal per jaar aan de index wordt aangepast, zulks op grond
van al zijn redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en meer bepaald
om de onderstaande redenen:
1° "de toestand van de partijen tijdens het samenleven"
"Het hof van [beroep] zal de gemeenschappelijke inkomsten van de partijen in 1996 in
aanmerking nemen, zijnde het jaar vóór de scheiding; die inkomsten zijn representatief
voor de inkomsten van vóór die datum en vertonen een zekere continuïteit ten opzichte
van de hele periode van het samenleven;
[...]Uit het bovenstaande volgt dat het koppel in 1996, na aftrek van alle vaste kosten,
over een bedrag van 1.217.829 frank (30.189,19 euro) - 58.838 frank x 12 = 706.056
frank (17.502,67 euro) beschikte om van te leven, hetgeen neerkomt op 511.573 frank
(12.686,52 euro) per jaar of 42.647,75 frank (1.057 euro) per maand;
[...] (De verweerster) is terecht van oordeel dat die bedragen opgewaardeerd moeten
worden om rekening te houden met de muntontwaarding;
Die muntontwaarding slaat echter zowel op de inkomsten als op de lasten zodat het
beschikbare bedrag van 42.647,75 frank, en niet alleen de toenmalige inkomsten van het
koppel, opgewaardeerd moeten worden;
Om dezelfde levensstijl te kunnen aanhouden als toen, moet (de verweerster) kunnen
beschikken over een bedrag van 1.057 euro + 18,5 p.c. van 1.507 (lees: 1.057) euro,
zijnde 1.252,54 euro/2 of 626 euro beschikbaar geld per maand",
en
2° verweersters huidige toestand
Gelet op haar inkomsten en lasten "heeft [...] (zij) nog een maandelijks bedrag van
2.016 euro in handen waarvan na aftrek van 1.550 euro 466 euro overblijft;
[...] Bijgevolg blijkt dat (de verweerster), om over een bedrag te kunnen beschikken
voor haar en haar zoon dat gelijkwaardig is aan dat waarover zij beschikte tijdens het
samenleven, een uitkering tot levensonderhoud moet kunnen ontvangen van 626 euro per
maand, waarvan 466 euro moet worden afgetrokken, zodat een bruto [lees: netto] bedrag
van 160 euro per maand overblijft;
Gelet of die fiscale weerslag is de rechtbank [lees: het hof van beroep] van oordeel dat
het aangewezen is dat (de verweerster) een onderhoudsuitkering na echtscheiding van 250
euro per maand moet kunnen ontvangen, hetgeen overeenkomt met wat de eerste rechter
heeft beslist;
Als men immers weet dat 20 pct. van de onderhoudsuitkering niet wordt belast en dat
voor (de verweerster) een aanslagvoet van 45 pct. geldt, moet zij een bruto bedrag van
250 euro per maand ontvangen zodat zij netto 160 euro per maand overhoudt".
Grieven
In zijn appelconclusie betwistte de eiser dat een uitkering na echtscheiding noodzakelijk was opdat de verweerster dezelfde levensstijl zou kunnen aanhouden als die tijdens
het samenleven, terwijl de verweerster het hof van beroep verzocht, nadat zij de inkomsten van 1996 als basis in aanmerking had genomen om te bepalen hoe haar toestand na
de echtscheiding was verslechterd, die bedragen te actualiseren teneinde de muntontwaar-
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ding te compenseren. Zij voerde aan dat, "ongeacht de in aanmerking genomen basis, de
inkomsten met 18,5 pct. vermeerderd zouden moeten worden; de consumptieprijsindex
van januari 1997 (basis 1988) bedroeg 124,65 punten terwijl de consumptieprijsindex van
mei 2006 147,81 punten bedroeg: 147,81/124,65 = 1,185; de consumptieprijsindex
bedroeg in januari 1997 (basis 1996) immers 101,56 punten, terwijl de consumptieprijsindex in mei 2006 120,44 punten bedroeg: 120,44/101,56 = 1,185".
Het arrest heeft beslist dat het bedrag waarover het koppel in 1996 beschikte 42.647,75
frank per jaar [lees: maand] bedroeg, zijnde 1.057 euro per maand, willigt de aanspraak in
en waardeert vervolgens dat bedrag op met 18,5 pct. en houdt aldus rekening met de
muntontwaarding tussen 1996 en mei 2006. Het beslist aldus dat de verweerster, om
dezelfde levensstijl te kunnen aanhouden als tijdens de periode van het samenleven, per
maand moet kunnen beschikken over een bedrag van 1.252,54 euro/2, zijnde 626 euro.
Het stelt het bedrag van de eigen inkomsten van de verweerster vast op 466 euro per
maand en beslist dat de eiser haar netto 160 euro per maand moet bijbetalen, hetgeen
neerkomt op een bruto bedrag van 250 euro, en veroordeelt de eiser om aan de verweerster vanaf 8 juli 1998 dat bedrag van 250 euro per maand te betalen jaarlijks aan te passen
aan de evolutie van het indexcijfer.
Krachtens artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van toepassing was op
het geschil overeenkomstig artikel 42, §2, tweede lid, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, moet de uitkering na echtscheiding vastgesteld
worden door de toestand van de echtgenote die de scheiding heeft verkregen op het ogenblik waarop de echtscheiding definitief is geworden te vergelijken met haar toestand
tijdens het samenleven; het aldus vastgestelde bedrag wordt krachtens artikel 301, §2, van
het Burgerlijk Wetboek, van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Uit het onderling verband van die alinea's volgt dat de rechter die de onschuldige echtgenoot een uitkering na echtscheiding toekent, geen levensstijl in aanmerking mag nemen
die opgewaardeerd is op grond van een consumptieprijsindex die dateert van na het tijdstip waarop hij de uitkeringsplichtige tot betaling ervan veroordeelt. Met andere woorden,
het hof van beroep vermocht niet een van de parameters voor de vaststelling van de uitkering na echtscheiding, namelijk de levensstijl tijdens het samenleven, op te waarderen op
grond van de consumptieprijsindex van mei 2006 en tegelijk de uitkeringsplichtige te
voordelen om ze op die basis te betalen vanaf 8 juli 1998.
Door die opwaardering kent het arrest de verweerster meer toe dan hetgeen op 8 juli
1998 nodig was om dezelfde levensstijl te kunnen aanhouden als die tijdens het samenleven. Het schendt aldus artikel 301, inzonderheid §1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek,
zoals het van toepassing was op het geschil krachtens artikel 42, §2, tweede lid, van de
wet van 27 april 2007.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van toepassing
was op het geschil overeenkomstig artikel 42, §2, tweede lid, van de wet van 27
april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, kan aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkomsten van
de andere echtgenoot, een uitkering worden toegekend die, rekening houdend
met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat kan stellen in zijn bestaan te
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.
Die uitkering moet worden vastgesteld door de toestand tijdens het samenleven van de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen te vergelijken met
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zijn inkomsten op het ogenblik van de echtscheiding.
Volgens artikel 301, §2, stelt de rechtbank die de uitkering toekent vast dat
deze van rechtswege aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer
van de consumptieprijzen.
Uit het onderling verband van die beide paragrafen volgt dat de rechter die de
onschuldige echtgenoot een uitkering na echtscheiding toekent, geen levensstijl
in aanmerking mag nemen die opgewaardeerd is volgens een consumptieprijsindex die dateert van na het tijdstip waarop hij de uitkeringsplichtige tot betaling
ervan veroordeelt.
De verweerster voerde in haar conclusie aan dat de muntontwaarding tussen
januari 1997 en mei 2006 18,5 pct. bedroeg. Om het bedrag van de uitkering na
echtscheiding die de verweerster toekomt, vast te stellen op 250 euro, welk
bedrag een maal per jaar wordt aangepast aan de index, past het arrest die 18,5
pct. toe op de beschikbare inkomsten van de echtgenoten tijdens het laatste jaar
van het samenleven, zijnde 1996.
Met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt het echter de eiser tot
betaling van dat bedrag van 250 euro vanaf 8 juli 1998, waarbij dat bedrag een
maal per jaar aan de index wordt aangepast, en schendt het aldus artikel 301, §1
en 2, van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de eiser veroordeelt tot betaling aan de verweerster, vanaf 8 juli
1998, van een maandelijks bedrag van 250 euro, als uitkering na echtscheiding,
waarbij dat bedrag een maal per jaar aan de index wordt aangepast, en het
uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 174
1° KAMER - 5 maart 2009

1º ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK BUITEN TERMIJN GEDAAN - VORDERING TOT
VERNIETIGING WEGENS BEVOEGDHEIDSOVERSCHRIJDING - OORZAAK VAN VERWERPING - KENNIS IN
DE LOOP VAN DE ARBITRAGEPROCEDURE EN UITBLIJVEN VAN REACTIE
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2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALING - GEEN VERMELDING - ONTVANKELIJKHEID
VAN HET MIDDEL

Het arrest, dat de vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak wegens
bevoegdheidsoverschrijding, te weten het overschrijden van de uitspraaktermijn, afwijst
louter op grond dat de partijen zich vóór de uitspraak niet hebben beklaagd over die
overschrijding, hoewel die uitspraak is gedaan na het einde van de opdracht van de
arbiters, is niet naar recht verantwoord1. (Artt. 1698.3, 1704.2, d) en 1704.4, Ger.W.)
(M. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0028.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 mei 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 144 en 146 van de Grondwet;
- de artikelen 1676, 1698, 1704.1, 2, a), c) en d), 4 en 1707.4 van het Gerechtelijk
Wetboek;
- de artikelen 6, 1108, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de wilsautonomie der partijen, afgeleid uit de
artikelen 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat uitspraak doet over eisers hoger beroep tegen het vonnis dat zijn vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak van 12 mei 2003 ontvankelijk maar nietgegrond had verklaard en de eiser in de kosten had veroordeeld, verklaart dat hoger
beroep ontvankelijk maar niet-gegrond en wijst het af. Die beslissing is op de onderstaande overwegingen gebaseerd:
"2.2. (...)Artikel 1704 van het Gerechtelijk Wetboek somt op limitatieve wijze de
gronden op waarop een arbitrale uitspraak kan worden vernietigd,.
Artikel 1704, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt echter dat de gevallen
bedoeld in artikel 2, c) (geen geldige overeenkomst tot arbitrage voorhanden), d) (arbiter
heeft zijn bevoegdheid overschreden), f) (arbitrale uitspraak gewezen door een op onregelmatige wijze samengesteld scheidsgerecht), geen grond tot vernietiging meer opleveren, indien de partij die deze aanvoert, tijdens het geding voor het scheidsgerecht wist
dat zich een zodanig geval voordeed, doch zich er toen niet op heeft beroepen.
(...) 2.3 (De eiser) verwijt de arbiter dat hij geen rekening heeft gehouden met de datum
van uitspraak die op de eerste arbitragebijeenkomst was afgesproken, namelijk uiterlijk op
14 februari 2003, terwijl de uitspraak uiteindelijk op 12 mei 2003 is gedaan.
1 Zie andersl. concl. O.M. in Pas., 2009, nr.174.
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Die toestand zou een bevoegdheidsoverschrijding van het scheidsgerecht opleveren
(artikel 1704, tweede lid, d), van het Gerechtelijk Wetboek).
Er dient te worden vastgesteld dat het proces-verbaal van de eerste arbitragebijeenkomst van 10 september 2002, dat is ondertekend door (de eiser), ((de eerste verweerster)
was afwezig maar was regelmatig opgeroepen, en zou naderhand deelnemen aan de arbitrageprocedure), een tijdschema werd opgemaakt voor de uitwisseling van nota's en
conclusies, waarvan de arbiter de termijnen moest verlengen op uitdrukkelijk verzoek en
met instemming van partijen, zodat de pleitzitting zelf verplaatst moest worden van 17
januari 2003 naar 12 februari 2003. Die pleitzitting werd op verzoek van een partij afgelast en opnieuw vastgesteld op 12 maart 2003. Precies om die reden kon de beraadslagingstermijn die oorspronkelijk tot een arbitrale uitspraak op uiterlijk 14 februari 2003
zou leiden, niet worden nageleefd.
Op 14 april 2003 meldt de arbiter aan de partijen dat hij onmogelijk de uitspraak binnen
de maand kon doen en dat een nieuwe bijkomende termijn van een maand vastgesteld
moest worden.
Geen enkele partij beklaagt zich over die toestand, waarvan zij voltrekt op de hoogte
waren (artikel 1704, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek) vooraleer de uitspraak
uiteindelijk op 12 mei 2003 werd gedaan.
In die omstandigheden is de vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak
wegens die luttele vertraging, niet gegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1704.1 van het Gerechtelijk Wetboek kan een arbitrale uitspraak slechts
worden bestreden voor de rechtbank van eerste aanleg door een vordering tot vernietiging
in te stellen, en kan zij slechts worden vernietigd in de in dit artikel genoemde gevallen.
Blijkens artikel 1704.2 van het Gerechtelijk Wetboek kan de arbitrale uitspraak worden
vernietigd:
c) indien er geen geldige overeenkomst tot arbitrage is;
d) indien het scheidsgerecht zijn rechtsmacht of zijn bevoegdheden heeft overschreden.
Artikel 1704.4 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan het hof van beroep gewag heeft
gemaakt, bepaalt dat de gevallen bedoeld in het tweede lid, onder c, d en f geen grond tot
vernietiging meer opleveren, indien de partij die deze aanvoert, tijdens de loop van het
geding voor het scheidsgerecht wist dat zich een zodanig geval voordeed, doch zich er
toen niet op heeft beroepen.
Die bepaling belet echter alleen dat de partij zich op de voornoemde gronden beroept
voor zover die partij die vernietigingsgronden te gelegener tijd had kunnen aanvoeren,
anders gezegd, vóór de afloop van de arbitrageprocedure.
Het verwijt aan de arbiter dat hij een uitspraak heeft gedaan buiten de hem toegekende
termijn om uitspraak te doen, is echter per definitie een grond die ontstaat na het
verstrijken van die termijn, en bijgevolg, op een tijdstip waarop de arbiter, die zijn
bevoegdheden uitoefent op grond van de arbitrageovereenkomst in de zin van artikel 1676
van het Gerechtelijk Wetboek, niet langer rechtsmacht heeft.
Het ontstaan van die grond valt op zijn minst samen met het einde van de arbitrageprocedure.
In deze zaak verweet de eiser de arbiter niet alleen dat hij de termijn die op de eerste
bijeenkomst was afgesproken, namelijk 14 februari 2003, niet had nageleefd, maar ook
dat hij uitspraak had gedaan buiten de termijn van achtentwintig dagen na de pleitzitting
op 12 maart 2003, zoals blijkt uit het onderling verband tussen bladzijde 4 van de aanvul-
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lende conclusie en bladzijde 2 en 3 van de tweede aanvullende conclusie van de eiser, die
zijn neergelegd met toepassing van artikel 748, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.
Hij wees er bovendien op dat, toen de brief van 14 april 2003 werd verstuurd waarin de
arbiter meldde dat "hij onmogelijk (zijn) uitspraak binnen de maand kon doen" en
verklaarde de termijn met een maand te verlengen, de termijn van achtentwintig dagen na
de pleitzitting waarover de arbiter beschikt om zijn uitspraak te wijzen, al vier dagen
verstreken was.
Uiteindelijk werd de arbitrale uitspraak gedaan op 14 mei 2003, dus meer dan een
maand na de datum die tussen de partijen was afgesproken en ontstond aldus de door de
eiser aangevoerde vernietigingsgrond, namelijk dat een beslissing werd gewezen waarvoor de arbiter niet langer rechtsmacht had.
Bijgevolg heeft het hof van beroep, door te beslissen dat de eiser machtsoverschrijding
niet meer als vernietigingsgrond kon aanvoeren, terwijl de arbiter zich daaraan had
schuldig gemaakt door zijn uitspraak te doen op 12 mei 2003, dus buiten de door de
partijen afgesproken termijn van achtentwintig dagen na de tussen de partijen overeengekomen pleitzitting en nadat hij na het verstrijken van die termijn eenzijdig de beraadslagingstermijn had verlengd, zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleed (schending van de artikelen 1676 en 1704.1, 2, c) en d), en 4 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1704.2, d), van het Gerechtelijk Wetboek kan een arbitrale
uitspraak worden vernietigd indien het scheidsgerecht zijn rechtsmacht of zijn
bevoegdheden heeft overschreden.
Volgens artikel 1704.4 van dat wetboek leveren de gevallen bedoeld in het
tweede lid, onder d, geen grond tot vernietiging meer op, indien de partij die
deze aanvoert, tijdens de loop van arbitrageprocedure wist dat zich een zodanig
geval voordeed, doch zich er toen niet op heeft beroepen.
Die bepaling impliceert dat de overschrijding van rechtsmacht tijdens de arbitrageprocedure is gebeurd.
Overeenkomstig artikel 1698.3 van het Gerechtelijk Wetboek eindigt de
opdracht van de arbiters indien de arbitrale uitspraak niet binnen de gestelde
termijn is gedaan, tenzij deze termijn bij onderling goedvinden van partijen
mocht zijn verlengd.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
1. de pleitzitting werd verplaatst naar 12 maart 2003, met goedvinden van de
partijen;
2. de uitspraak niet kon worden gedaan zoals overeengekomen, namelijk
binnen een maand na die zitting, zonder dat het arrest het goedvinden van de
partijen met de verlenging van die termijn vaststelt;
3. de definitieve uitspraak werd gedaan op 12 mei 2003, met een luttele vertraging.
Het arrest, dat afwijzend beschikt op de vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak wegens bevoegdheidsoverschrijding, te weten het overschrijden
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van de uitspraaktermijn, zulks louter op grond dat de partijen zich vóór de
uitspraak niet hebben beklaagd over laatstgenoemde overschrijding, hoewel die
uitspraak is gedaan na het einde van de opdracht van de arbiters, is niet naar
recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de nota en de stukken die de tweede verweerster heeft
neergelegd zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
5 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Regout – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Geinger.

Nr. 175
1° KAMER - 5 maart 2009

LEVENSONDERHOUD - BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD EN OPVOEDING VAN
DE GEMEENSCHAPPELIJKE KINDEREN - STELSEL VAN GELIJKMATIG VERDEELDE HUISVESTING BEPALING - KINDERBIJSLAG - UITWERKING
In geval van gelijkmatig verdeelde huisvesting blijven de ouders verplicht, naar
evenredigheid van hun mogelijkheden, te zorgen voor het levensonderhoud, het toezicht,
de opvoeding en de opleiding van hun kinderen; de rechter mag niet, zonder na te gaan
welke inkomsten en mogelijkheden de partijen hebben, beslissen dat de moeder de helft
van de kinderbijslag die zij heeft ontvangen moet terugbetalen aan de vader, louter op
grond dat de partijen vallen onder een regeling van gelijkmatig verdeelde huisvesting.
(Artt. 203 en 203bis, B.W.)
(D. T. G.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0078.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 september 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203, 203bis, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19 en 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 69, §1, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1939 houdende
coördinatie van de wetten betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest
- veroordeelt te definitieven titel de partij aan wie de kinderbeslag wordt gestort om de
helft ervan terug te betalen aan de wederpartij tijdens de periode van 15 september 2004
tot 19 september 2006,
- ontslaat, te definitieven titel, elk van de partijen van de betaling aan de andere van een
bijdrage in de onderhouds- en opvoedingskosten van de gemeenschappelijke kinderen
tussen 15 september 2004 en 19 september 2006,
- veroordeelt te definitieven titel elk van de partijen tot terugbetaling aan de andere van
de helft van de buitengewone, medische, paramedische, schoolse en buitenschoolse
kosten die werden gedaan voor elk kind met inachtneming van het gezamenlijke ouderlijke gezag en terdege gestaafd door geschriften voor dezelfde periode,
zulks op grond van al de redenen ervan die geacht worden hieronder integraal te zijn
weergegeven en meer bepaald:
1. De aanspraken op de kinderbijslag:
a) Betreffende de vordering van de vader om de moeder te doen veroordelen tot teruggave van de kinderbijslag:
"Bij arrest van 15 september 2004 heeft het hof [van beroep] de partij aan wie de
kinderbijslag wordt betaald veroordeeld om de helft ervan aan de andere terug te betalen;
Sinds 15 september 2004 beschikt de vader over een titel om de terugbetaling te
verkrijgen van de helft van die kinderbijslag; door te vorderen dat de moeder wordt
veroordeeld 'om het nog verschuldigd bedrag van de Belgische kinderbijslag terug te
betalen', vraagt de vader aan het hof [van beroep] een kwestie te beslechten betreffende de
tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing;
Het staat niet aan het hof [van beroep] die kwestie te beslechten";
b) Betreffende de vordering van de vader om de moeder te veroordelen tot de overlegging van een nota die alle gestorte kinderbijslag vermeldt
"Zoals eerder is uiteengezet, in zijn arrest van 15 september 2004, heeft het hof [van
beroep] de partij aan wie de kinderbijslag wordt gestort, veroordeeld om de helft aan de
wederpartij terug te betalen;
De vordering van de vader betreft de tenuitvoerlegging van de maatregelen die dit hof
op 15 september 2004 heeft genomen; het staat niet aan het hof [van beroep] om kwesties
betreffende de tenuitvoerlegging van zijn beslissing te beslechten;
Op dat punt is de vordering van de vader niet gegrond";
c) Betreffende de vordering van de vader tot terugbetaling van de helft van de Belgische en Luxemburgse kinderbijslag:
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"Reeds in zijn arrest van 15 september 2004 heeft het hof [van beroep] de partij bij wie
de kinderbijslag wordt gestort, veroordeeld om de helft terug te betalen aan de wederpartij; de vader beschikt reeds over een titel om die terugbetaling te verkrijgen;
Het gaat ook hier om een kwestie betreffende de tenuitvoerlegging van het arrest die
niet tot de bevoegdheid van het hof [van beroep] behoort;
Die vordering is niet gegrond";
d) Betreffende de vordering van de moeder om de totaliteit van de Belgische en
Luxemburgse kinderbijslag die voor de drie kinderen is betaald, vanaf 15 september 2004
aan haar toe te kennen:
"Van 15 september 2004 tot 19 september 2006 vallen de partijen onder een regeling
van gelijkmatig verdeelde huisvesting;
In geval van gelijkmatig verdeelde huisvesting, is het billijk 'te beslissen dat de ouder
die de kinderbijslag ontvangt de helft van het bedrag ervan aan de andere ouder afstaat'
(Droit des personnes et des familles, Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers
du Journal des Tribunaux, 56, Larcier, p. 521);
In zijn arrest van 15 september 2004 heeft het hof [van beroep] in die zin geoordeeld;
[...] het verleent zijn maatregelen een definitief karakter";
e) Betreffende de aanspraak van de moeder om de verweerder te doen veroordelen om
haar als bijdrage in de onderhouds-, opvoedings- en opleidingskosten van de kinderen een
bedrag van 186 euro per maand en per kind te betalen van 15 september 2004 tot 19
september 2006:
"In de periode tussen 15 september 2004 en 19 september 2006 vielen de partijen onder
een regeling van gelijkmatig verdeelde huisvesting; om die reden en omdat de partijen
vergelijkbare inkomsten hebben, had het hof [van beroep] in zijn arrest van 15 september
2004, voorlopig, elk van de partijen ontslagen van de betaling aan de wederpartij van een
bijdrage in de onderhouds- en opvoedingskosten van de gemeenschappelijke kinderen;
Het hof [van beroep] heeft die kwestie al beslecht; voor die periode bevestigt het hof
[van beroep] te definitieven titel de maatregelen die het had uitgesproken".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 203, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek dienen de ouders naar
evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de
opvoeding en de opleiding van hun kinderen. Krachtens artikel 203bis van dat wetboek
kan elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten die voortvloeien uit artikel 203.
De periode waarbinnen elk van de ouders, in natura, zijn bijdrage verzekert aan het
levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen door ze te huisvesten, is weliswaar een
gegeven waarmee de rechter rekening moet houden om te bepalen, of en in hoeverre die
ouder een financiële bijdrage verschuldigd is aan de andere ouder, maar het bestaan van
verdeelde huisvesting sluit geenszins uit dat, gelet op de respectieve inkomsten en mogelijkheden van de partijen, een van de ouders, naast zijn bijdrage in natura, ook een financiële tegemoetkoming aan de andere ouder moet betalen wegens de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de kinderen.
Het staat bijgevolg aan de rechter, om op een vordering van een van de ouders tot vaststelling van een bijdrage ten laste van de andere, zich uit te spreken over de respectieve
bijdragemogelijkheden van de beide ouders.
In het raam van de vaststelling van de bijdragen en dus op grond van de criteria van de
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artikelen 203 en 203bis van het Burgerlijk Wetboek kan de jeugdrechtbank beslissen dat
de kinderbijslag eventueel wordt teruggegeven, maar daarbij is zij, in het geval van gelijkmatig verdeelde huisvesting, niet gebonden door een zogezegde regel van verdeling bij
helften van die kinderbijslag die in geen enkele wettelijke bepaling is vastgelegd. Artikel
69, §1, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1939 bepaalt trouwens dat
de kinderbijslag aan de moeder wordt uitbetaald.
De eiseres wees in haar samenvattende conclusie na het eerste arrest erop dat, gelet op
de relatieproblemen tussen de partijen, het hof [van beroep] voorlopig uitspraak had
willen doen over de financiële kwesties " zonder dat de partijen zich daarover ooit hebben
uitgelaten, zonder op de hoogte te zijn van de onderscheiden inkomsten van elk van hen,
noch van het bedrag van de kinderbijslag, noch zelfs van het bestaan van Luxemburgse
kinderbijslag verbonden aan het beroepsstatuut van de echtgenoot van de eiseres; het is
dus aangewezen het uitgesproken arrest, dat hoe dan ook slechts voorlopig is, buiten
beschouwing te laten om de toestand zonder a priori te onderzoeken, rekening houdend
met de beginselen van het Burgerlijk Wetboek volgens welke de bijdragen in de kosten
voor levensonderhoud, opvoeding en opleiding van de kinderen in verhouding staan tot de
bijdragemogelijkheden van de ouders, en niet, zoals de verweerder in zijn conclusie
vermeldt, volstrekt gelijk zijn".
Zij onderzocht de toestand van de verweerder die volgens haar een netto maandelijks
minimum inkomen van 6.861,82 ontvangt. Wat haarzelf betreft, voerde zij aan dat zij in
2005 slechts een maandelijks inkomen van 3.047,03 euro had. Na vergelijking van de
toestand van de beide ouders hield zij staande dat haar bijdrage 35 pct. moest bedragen en
die van de verweerder 65 pct. en beoogde zij de veroordeling van de verweerster om haar
de bedragen van 186 euro per maand en per kind te betalen van 15 september 2004 tot 19
september 2006 (zijnde het bedrag dat overeenstemt met dat wat de vader nog aan gelijkmatig verdeelde huisvesting verschuldigd is volgens de methode-Renard), welk bedrag zij
voor de drie kinderen vaststelde op 558,77 euro).
Het bestreden arrest dat niet onderzoekt welke de respectieve bijdragemogelijkheden
van de partijen zijn, maar enkel gewag maakt van de "vergelijkbare inkomsten van
partijen" die door het voorlopig arrest van 15 september 2004 in aanmerking zouden zijn
genomen, antwoordt niet op dat omstandig verweer en schendt bijgevolg artikel 149 van
de Grondwet.
Doordat het arrest bovendien elk van de partijen ontslaat van de betaling van een
bijdrage en het de partij aan wie de kinderbijslag is gestort, veroordeelt om de helft terug
te storten aan de wederpartij gedurende de periode tussen 15 september 2004 en 19
september 2006, zonder te hebben onderzocht in hoeverre elk van de ouders kon bijdragen
in de kosten voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen, schendt het de
artikelen 203 en 203bis van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, artikel 69
van het in het middel aangewezen koninklijk besluit van 19 december 1939. Althans biedt
het arrest het Hof niet te mogelijkheid zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen en is het
bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van de artikel 149 van de
Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
In geval gelijkmatig verdeelde huisvesting blijven de ouders verplicht, naar
evenredigheid van hun mogelijkheden, te zorgen voor het levensonderhoud, het
toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.
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Het arrest dat beslist dat de eiseres aan de verweerder de helft moet terugbetalen van de kinderbijslag die zij tussen 15 september 2004 en 19 september
2006 heeft ontvangen, en zulks louter op grond dat de partijen vallen onder een
regeling van gelijkmatig verdeelde huisvesting, zonder na te gaan welke inkomsten en mogelijkheden de partijen hebben, schendt de artikelen 203 en 203bis
van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, bij eindbeslissing, de partij aan
wie de kinderbeslag wordt gestort te definitieven titel veroordeelt om de helft
ervan terug te betalen aan de wederpartij tijdens de periode van 15 september
2004 tot 19 september 2006, het elk van de partijen, te definitieven titel, ontslaat
van de betaling aan de andere van een bijdrage in de onderhouds- en opvoedingskosten van de gemeenschappelijke kinderen, gedurende dezelfde periode, en het
de kosten omslaat.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
5 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Oosterbosch.

Nr. 176
1° KAMER - 6 maart 2009

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) GEFAILLEERDE - BUITENBEZITSTELLING - DOEL
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) GEFAILLEERDE - VERLIES VAN BEHEER - DRAAGWIJDTE - GEVOLGEN
1º De buitenbezitstelling van de gefailleerde is een maatregel die tot doel heeft de
schuldeisers te beschermen door hen de waarborg te bieden dat het patrimonium van de
gefailleerde niet zal worden aangetast, te rekenen vanaf de dag waarop het vonnis van
faillietverklaring wordt uitgesproken1. (Art. 444, Faillissementswet 1851)
2º Het verlies van het beheer van de gefailleerde over al zijn goederen, te rekenen vanaf

1 Arbitragehof nr 11/2002, 16 jan. 2002, rol nr 2065, AA., 2002, 97.
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het vonnis van faillietverklaring, is absoluut en algemeen 2; voor de nietigverklaring van de
betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de
gefailleerde, is derhalve niet vereist dat wordt vastgesteld of de bij deze handelingen
betrokken partijen al dan niet te goeder trouw waren3 en evenmin is het van belang of de
curator al dan niet voldaan heeft aan de verplichting om ten name van de gezamenlijke
schuldeisers inschrijving te nemen op de onroerende goederen van de gefailleerde 4.
(Artt. 444 en 487, derde lid, Faillissementswet 1851)
(L. D'HOOGHE, in hoedanigheid van curator over het faillissement van S., T. KREDIETMAATSCHAPPIJ VOOR
BEDRIJFSEXPANSIE nv e.a.)

ARREST

(AR C.07.0373.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 maart 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden arrest blijkt het volgende:
1. De echtgenoot van de vijfde verweerster, de heer FS., werd op 21 augustus
1973 failliet verklaard.
2. Op het ogenblik van de faillietverklaring waren beide echtgenoten eigenaar
van een woonhuis gelegen te Temse.
3. De heren Van Hulse en Muller, die als curators waren aangesteld, hebben
nagelaten een inschrijving te nemen op de onroerende goederen van de gefailleerde.
4. Bij akte verleden op 1 oktober 1990, brachten de echtgenoten het woonhuis
in in de eerste verweerster.
5. Op 22 september 1995 verkocht de eerste verweerster het goed aan de
tweede verweerster. Op diezelfde dag nam de derde verweerster een hypothecaire inschrijving op het goed.
6. Bij vonnis van 7 november 1995 is de eiser aangesteld als bijkomende
curator van het faillissement van de heer Stuer. Sinds 12 december 2001 is hij
enig curator van het faillissement.
7. De vierde verweerster nam op 23 juni 2000 een hypothecaire inschrijving op
het woonhuis.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
2 Zie Cass., 26 okt. 1987, AR 7961, AC, 1987-88, nr 115.
3 A. CLOQUET, La faillite et les concordats, in Les Novelles, Droit commercial, IV, Brussel, Larcier,
1985, p. 390, nr 1310; I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, Brussel, Bruylant, 1987, p.
212-213, nr 335.
4 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, VII, Gent, Fecheyr, 1949, p. 164, nr 77.
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- de artikelen 2 en 1122 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 444 en 487 van de wet van 18 april 1851 houdende boek III van het
Wetboek van Koophandel (B.S., 24 april 1851), waarvan de authentieke Nederlandse
tekst werd vastgesteld bij wet van 21 oktober 1997 (B.S., 27 november 1997) (oude Faillissementswet), zoals deze bepaling van kracht was voor de opheffing van de oude Faillissementswet door artikel 149 van de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 16, 57 en 150 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (nieuwe
Faillissementswet);
- de artikelen 3, 4, 40, 78 en 109 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, zijnde
titel XVIII "Voorrechten en hypotheken" van boek III van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters vernietigen het bestreden vonnis, dat de inbreng van het onroerend
goed, gelegen te 9140 Temse, Schoenstraat 94 en 94+, door de gefailleerde en zijn echtgenote, de vijfde verweerster, in de eerste verweerster en de verkoop van dit onroerend goed
door de eerste verweerster aan de tweede verweerster nietig en zonder rechtsgevolg had
verklaard en dat tevens voor recht had gezegd dat de hypothecaire inschrijvingen op
ditzelfde onroerend goed door de derde en de vierde verweerster teniet waren gegaan. Zij
verklaren de vordering van eiser tegen de derde verweerster zonder voorwerp en de
vordering tegen de vierde verweerster ongegrond. Tenslotte bevelen de appelrechters de
overlegging van een aantal stukken en gegevens door de eerste en de tweede verweersters
en door de eiser. Zij beslissen dit alles op grond van de volgende overwegingen:
"2.1. Artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, dat artikel 444 uit de
vorige faillissementswetsgeving in die zin nader preciseerde 'dat alle verrichtingen en
handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde, gedaan na het
vonnis van de faillietverklaring niet aan de boedel kunnen worden tegengeworpen', houdt
niet in dat de verrichtingen en handelingen van de curator(en) van het faillissement F.FS.of tekortkomingen in de verrichtingen die zij voor de boedel moesten stellen - niet aan de
boedel zouden kunnen tegengeworpen worden.
De curatoren treden juist op voor de boedel, zodat hun daden van beheer (zowel de
geslaagde, als minder geslaagde) meteen toerekenbaar zijn aan de boedel, waarvan zij het
beheer waarnemen. (De eiser) volgt alleen de vorige curatoren in het beheer van het faillissement van FS.op. Hij kan tegenover derden te goeder trouw geen rechten uitoefenen in
tegenspraak met de voordien al aan de boedel toegerekende beheersdaden of tekortkomingen in het beheer.
Het beheer van het faillissement kan zijn eigen aansprakelijkheid voor bepaalde nalatigheden tegenover derden te goeder trouw dan ook niet goedmaken door de verrichtingen, die op tekortkomingen in het eigen beheer volgden en die zonder deze tekortkomingen niet zouden gesteld zijn, nietig te houden of - zoals artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 verduidelijkt - niet tegenstelbaar te houden aan de boedel,
waarvan zij het beheer waarnemen.
2.2. (De vierde verweerster) kan haar hypothecaire zekerheid voor de kredieten die zij
(de tweede verweerster) heeft toegestaan, aan faillissementsboedel tegenwerpen.
(De eiser) kan niet betwisten dat (de vierde verweerster) hier te goeder trouw en rechtsgeldig op 4 april 2000 een kredietopening van 495.787,05 euro (20.000.000 frank) aan (de
tweede verweerster) heeft toegestaan, waarvoor zij op 4 juli 2000 op het hypotheekkantoor te Dendermonde een geldige hypothecaire inschrijving in eerste orde tot zekerheid
van de terugbetaling van 272.682,88 euro (11.000.000 frank) in hoofdsom, vermeerderd
met 3 jaar interest, heeft genomen op het woonhuis met werkplaats gelegen te 9140
Temse, Schoenstraat 94 en 94+.

732

HOF VAN CASSATIE

6.3.09 - Nr. 176

(De vierde verweerster) kon deze hypothecaire zekerheid in eerste rang in 2002 juist
nog nemen, omdat de curatoren van het faillissement F. FS.tegenover de gezamenlijke
schuldeisers van het faillissement tekort zijn gekomen aan de verplichtingen die artikel
487, alinea 3, van de faillissementswet van 18 april 1851 inhoudt (om bij het openvallen
van het faillissement een hypothecaire inschrijving te nemen op de onroerende goederen
van de gefailleerde) en omdat het onroerend goed ondertussen op het hypotheekkantoor
ook op naam van (de tweede verweerster) geboekt stond.
2.3. De overgelegde stukken laten het (hof van beroep) voorlopig niet toe om in hoofde
van (de eerste verweerster) en/of (de tweede verweerster) een samenlopende fout met de
tekortkomingen van de curatoren van het faillissement FS.te onderkennen, die verantwoordelijk zou zijn voor de hypotheekstelling in eerste rang, die (de vierde verweerster)
in 2000 op het woonhuis met werkplaats gelegen te 9140 Temse, Schoenstraat 94 en 94+
kon nemen tot zekerheid van de terugbetaling van 272.682,88 euro (11.000.000 frank) in
hoofdsom, vermeerderd met 3 jaar interest, voor de kredieten die zij (de tweede verweerster) heeft toegestaan.
De gefailleerde FS.en zijn echtgenote (de vijfde verweerster) kunnen de tekortkomingen van de curatoren van het faillissement FS.niet inroepen, om zich te onttrekken aan
hun verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrog. Beiden hadden zonder de minste twijfel
weet van het faillissement en de vermogenstoedracht betreffende het woonhuis met werkplaats gelegen te 9140 Temse, Schoenstraat 94 en 94+, maar hebben het onroerend goed
niettemin aan de boedel van het faillissement onttrokken. In de inventaris die bij het openvallen van het faillissement op 22 augustus 1973 werd opgesteld, werd de verklaring van
de gefailleerde geacteerd, `eigenaar te zijn van het onroerend goed'. Bij toepassing van
artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 kunnen hun rechtshandelingen
dan ook niet tegengeworpen worden aan de boedel van het faillissement van FS..
- De stukken die voorlopig overliggen laten evenwel niet toe, om deze vaststellingen
ook door te trekken naar (de eerste verweerster) en/of de (tweede verweerster).
- Bij de inbreng van de onroerende goederen werd (de eerste verweerster) vertegenwoordigd door Guido Boel, Amedé Van Der Linden en René Waterschoot, die samen de
Raad van bestuur van (de eerste verweerster) vormden. (De eiser) legde vooralsnog geen
stukken over waaruit zou kunnen volgen, dat deze bestuurders weet hadden van de juiste
toedracht bij de inbreng van het woonhuis met werkplaats gelegen te 9140 Temse,
Schoenstraat 94 en 94+ tegen afgifte van telkens 500 aandelen aan FS.en (de vijfde
verweerster).
Uit de al overgelegde stukken volgt evenmin, dat de (eerste verweerster) en/of (de
tweede verweerster) zich bewust moesten zijn van de vermogenstoestand van het onroerend goed bij de latere verkoop op 21 september 1995 van de onroerende goederen. (De
eerste verweerster) werd er vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder Guido
Boel en (de tweede verweerster) door haar afgevaardigd bestuurder Victor Collé.
Een tussenkomst van de zoon van FS. en (de vijfde verweerster) volgt niet uit de overgelegde stukken.
2.4. Vooraleer te beslissen (1) over de gevolgen in hoofde van (de eerste verweerster)
en/of (de tweede verweerster) van de rechtshandelingen die de gefailleerde FS.en zijn
echtgenote de (vijfde verweerster) betreffende het woonhuis met werkplaats gelegen te
9140 Temse, Schoenstraat 94 en 94+ hebben gesteld en die de boedel van het faillissement FS. bij toepassing van artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 niet
kunnen worden tegengeworpen en (2) over de vrijwaringsvordering die (de eerste
verweerster) voor de eerste rechter instelde, beveelt het (hof van beroep) de overlegging
van volgende stukken door (de eerste verweerster) en (de tweede verweerster):
- hun aandelenregister;
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- de verslagen van hun bestuurdersvergaderingen en de algemene vergaderingen vanaf
januari 1990 tot december 1995, en wat (de eerste verweerster) betreft in het bijzonder de
verslagen die beslissingen betreffen van de inbreng van het woonhuis met werkplaats
gelegen te 9140 Temse, Schoenstraat 94 en 94+ en de uitgifte van 1.000 aandelen en wat
(de eerste verweerster) en (de tweede verweerster) betreft in het bijzonder de verslagen
die de beslissingen betreffen van de verkoop/aankoop van dit onroerend goed inbreng.
2.5. Het (hof van beroep) draagt partijen en in het bijzonder (de eiser) op zo mogelijk
alle betrouwbare gegevens over te leggen over de gedwongen verkoopwaarde die het
woonhuis met werkplaats gelegen te 9140 Temse, Schoenstraat 94 en 94+ in 2000 had en
over de gedwongen verkoopwaarde op datum van vandaag.
Het (hof van beroep) stelt immers vast, (dat) de curatoren van het faillissement FS.de
verkoop van woonhuis met werkplaats gelegen te 9140 Temse, Schoenstraat 94 en 94+
niet in 1990 hebben benaarstigd, maar eerst op 10 februari 2000 enige aanspraak op deze
onroerende goederen lieten gelden. Het nadeel dat de boedel lijdt kan dan ook niet
begroot worden aan de waarde die deze goederen hadden op het ogenblik van hun
inbreng. Waar (de eerste verweerster) stelt, dat de waarde anno 2000 bezwaard is door een
bodemverontreiniging van de grond, zou zij bij gebrek aan betrouwbare gegevens nog een
deskundigenonderzoek kunnen opdringen, om het (hof van beroep) te adviseren over de
waarde van deze goederen".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 444 van de oude Faillissementswet, verliest de gefailleerde te rekenen
van het vonnis van faillietverklaring het beheer over al zijn goederen, alsmede over de
goederen die hij gedurende het faillissement mocht verkrijgen. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde, gedaan
na het vonnis, zijn rechtens nietig.
Deze nietigheid moet worden uitgesproken, zonder dat moet worden onderzocht of
vastgesteld of de bij deze handelingen betrokken partijen al of niet te goeder trouw waren
en of zij al of niet een fout hebben begaan.
Het is eveneens zonder belang of de curator al of niet voldaan heeft aan de verplichting
om een inschrijving te nemen op de onroerende goederen van de gefailleerde zoals
bepaald in artikel 487 van de oude Faillissementswet.
De nalatigheid van de curator om een inschrijving te nemen op de onroerende goederen
van de gefailleerde overeenkomstig artikel 487 van de oude Faillissementswet, brengt de
aansprakelijkheid van de curator in het gedrang, maar heeft geen invloed op de sanctie
bepaald in artikel 444 van de oude Faillissementswet.
Door het bestreden vonnis te vernietigen, waarin de inbreng in eerste verweerster nietig
en zonder rechtsgevolg was verklaard, en door te onderzoeken of "(de) bestuurders (van
de eerster verweerster) weet hadden van de juiste toedracht bij de inbreng van het woonhuis met werkplaats gelegen te 9140 Temse, Schoenstraat 94 en 94+" - en met andere
woorden te onderzoeken of de eerste verweerster te goeder trouw was of eventueel een
fout had begaan op het ogenblik van de inbreng door de gefailleerde in eerste verweerster
van het onroerend goed dat behoorde tot het faillissement - en hieromtrent de overlegging
van stukken te bevelen, schenden de appelrechters derhalve artikel 444 van de oude Faillissementswet en, voor zover als nodig, het nagenoeg gelijkluidende artikel 16, eerste lid,
van de nieuwe Faillissementswet. Bovendien geven de appelrechters aan artikel 487 van
de oude Faillissementswet een draagwijdte die deze bepaling niet heeft en schenden zij
aldus deze wetsbepaling, door te beslissen dat "(het) beheer van het faillissement (...) zijn
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eigen aansprakelijkheid voor bepaalde nalatigheden (met name het gebrek aan inschrijving op de onroerende goederen van de gefailleerde) tegenover derden te goeder trouw
dan ook niet (kan goedmaken) door de verrichtingen, die op tekortkomingen in het beheer
volgden en die zonder deze tekortkomingen niet zouden gesteld zijn, nietig te houden of
(...) niet tegenstelbaar te houden aan de boedel, waarvan zij het beheer waarnemen".
(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Het te dezen toepasselijk artikel 444 van het Wetboek van Koophandel,
bepaalt dat te rekenen van het vonnis van faillietverklaring de gefailleerde van
rechtswege het beheer verliest over al zijn goederen, alsmede over de goederen
die hij gedurende het faillissement mocht verkrijgen. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde,
gedaan na het vonnis, zijn rechtens nietig.
2. De buitenbezitstelling van de gefailleerde is een maatregel die tot doel heeft
de schuldeisers te beschermen door hen de waarborg te bieden dat het patrimonium van de gefailleerde niet zal worden aangetast, te rekenen vanaf de dag
waarop het vonnis van faillietverklaring wordt uitgesproken.
Het verlies van het beheer zoals bepaald in artikel 444, is absoluut en algemeen.
Voor de nietigverklaring van de in artikel 444 vermelde handelingen, is
derhalve niet vereist dat vooreerst wordt vastgesteld of de bij deze handelingen
betrokken partijen al dan niet te goeder trouw waren.
Evenmin is het van belang of de curator al dan niet voldaan heeft aan de
verplichting om ten name van de gezamenlijke schuldeisers inschrijving te
nemen op de onroerende goederen van de gefailleerde, waarvan het bestaan hun
bekend is, zoals bepaald in het te dezen toepasselijk artikel 487, derde lid, van
het Wetboek van Koophandel.
3. De appelrechters stellen vast dat de bij de uitspraak van het faillissement
aangestelde curatoren tekort zijn geschoten in de verrichtingen die zij voor de
boedel moesten stellen.
Zij oordelen dat de curatoren hun eigen aansprakelijkheid voor bepaalde nalatigheden tegenover derden te goeder trouw niet kunnen goedmaken door de
verrichtingen, die op tekortkomingen in het eigen beheer volgden en die zonder
deze tekortkomingen niet zouden gesteld zijn, nietig of niet tegenstelbaar te
houden aan de boedel, waarvan zij het beheer waarnemen.
Vervolgens onderzoeken de appelrechters indien de eerste verweerster te
goeder trouw was op het ogenblik van de inbreng door de gefailleerde in de
eerste verweerster van het onroerend goed dat behoorde tot het faillissement. Zij
bevelen hieromtrent de overlegging van stukken.
4. Door aldus te beslissen, schenden de appelrechters de te dezen toepasselijke
artikelen 444 en 487 van het Wetboek van Koophandel.
Het onderdeel is gegrond.
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Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de zaken voegt en de
hogere beroepen ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
6 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Van Ommeslaghe.

Nr. 177
1° KAMER - 6 maart 2009

1º DWANGSOM - VERBEURTE - RECHTER IN HOGER BEROEP - DWANGSOMRECHTER BETEKENING - BESLISSINGEN - IN EERSTE AANLEG - IN HOGER BEROEP - TUSSENPERIODE PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
2º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DWANGSOM - VERBEURTE - RECHTER
IN HOGER BEROEP - DWANGSOMRECHTER - BETEKENING - BESLISSINGEN - IN EERSTE AANLEG - IN
HOGER BEROEP - TUSSENPERIODE - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - DWANGSOM - VERBEURTE - RECHTER IN HOGER
BEROEP - DWANGSOMRECHTER - BETEKENING - BESLISSINGEN - IN EERSTE AANLEG - IN HOGER
BEROEP - TUSSENPERIODE - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
1º , 2° en 3° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter in hoger beroep heeft
te gelden als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, de dwangsom niet kan worden
verbeurd in de periode tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing van de
rechter in eerste aanleg en de betekening van de beslissing in hoger beroep ook al heeft
die dwangsom betrekking op een veroordeling die in hoger beroep wordt bevestigd, stelt
het een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof. (Artt. 1385bis en 1385quater,
Ger.W.; Artt. 1 en 3, Dwangsomwet)
(BOUSSE-GOVAERTS nv e.a. T. COLORA BOELAAR cvba)

ARREST

(AR C.07.0423.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 mei 2007 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
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Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, tweede lid, 1385bis, derde lid, en 1385quater van het Gerechtelijk
Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het verzet van de verweerster tegen het bevel tot betalen van
7 juni 2005 grotendeels gegrond en verklaren de tenuitvoerlegging door de eiseressen
aangevat met het bevel tot betalen van 7 juni 2005 onrechtmatig behoudens in zoverre het
betrekking heeft op de gerechtskosten ten bedrage van 218,15 euro en één tiende van de
kosten van voornoemd bevelexploot, op grond van volgende overwegingen:
"De litigieuze tenuitvoerlegging gebeurt, luidens het bevel van 7 juni 2005, krachtens
vonnissen van 23 februari 2001, 10 april 2001 en 4 december 2001 van de Voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel te Tongeren en krachtens een arrest van 27 maart 2003 van
dit hof (van beroep).
Zoals terecht gesteld in de bestreden beschikking werd het vonnis van 23 februari 2001
hervormd bij arrest (2001/AR/803) van 4 oktober 2001 van dit (hof van beroep) en het
vonnis van 10 april 2001 bij arrest (2001/AR/1260) eveneens van 4 oktober 2001 van dit
(hof van beroep), derwijze dat (de verweerster) op grond van deze titels geen dwangsommen noch gerechtskosten aan (de eiseressen) verschuldigd is.
Bij het derde vonnis van 4 december 2001 van de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Tongeren werd een stakingsbevel opgelegd aan (de verweerster). Dit
vonnis werd in hoger beroep eveneens hervormd, m.n. bij arrest van 27 maart 2003
waarbij gesteld werd:
'Wijzigt het bestreden vonnis;
Zegt rechtens dat de eerste rechter en thans het hof niet bevoegd zijn om kennis te
nemen van de vordering tot loutere vaststelling van een inbreuk op de eerlijke handelspraktijken, in hoofde van (de verweerster), bestaande in de niet inschrijving in het
handelsregister;
Bevestigt het bestreden vonnis in zover rechtens gezegd werd dat (de verweerster) zich
schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op artikel 23 W.H.P.C. door verwarring te doen
ontstaan door het onrechtmatig gebruik van de benaming/slogan 'Verf + Advies' bij de
uitbating van haar winkel te Genk.
Legt aan (de verweerster) verbod op deze benaming 'Verf + Advies' of enige variant
hiervan te gebruiken in verband met de exploitatie van deze winkel te Genk en dit op
straffe van verbeurte van een dwangsom van 500,00 euro per dag na betekening van het
bestreden vonnis met een maximum van 50.000,00 euro.
Bevestigt het bestreden vonnis in zover de rest van de vordering van (de eiseressen),
ongegrond werd verklaard;
Zegt rechtens dat de eerste rechter en thans dit hof niet bevoegd zijn om derdemedeplichtigheid aan contractbreuk vast te stellen welke niet kan leiden tot een bevel tot
staking'.
In dit arrest werd (de verweerster) tevens verwezen in de kosten van eerste aanleg, in
hoofde van (de eiseressen) samen begroot op 218,15 euro en werden de kosten van het
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hoger beroep gecompenseerd.
Het vonnis van 4 december 2001 van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
te Tongeren werd hervormd en werd slechts bevestigd 'in zover rechtens gezegd werd dat
(de verweerster) appellante zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op artikel 23
W.H.P.C. door verwarring te doen ontstaan door het onrechtmatig gebruik van de benaming/slogan 'Verf + Advies' bij de uitbating van haar winkel te Genk' en 'in zover de rest
van de vordering van (de eiseressen), ongegrond werd verklaard'.
Het bij dit vonnis opgelegde verbod, en de tot sanctionering daarvan uitgesproken
veroordeling tot een dwangsom, werden niet bevestigd en er werd een anders omschreven
verbod opgelegd op sanctie van verbeuring van dwangsommen met andere modaliteiten.
Uit artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het moet worden begrepen
overeenkomstig het arrest van 15 april 1992 van het Benelux-Gerechtshof volgt dat:
- in geval de rechter in eerste aanleg een dwangsom heeft opgelegd en zijn vonnis op
dit punt in hoger beroep wordt bevestigd, de rechter in eerste aanleg geldt als de rechter
die de dwangsom heeft opgelegd;
- de rechter in hoger beroep evenwel als rechter die de dwangsom heeft opgelegd dient
beschouwd, wanneer uit het dictum van de beslissing in hoger beroep onmiskenbaar blijkt
dat de appelrechter de uitspraak van de rechter in eerste aanleg betreffende de hoofdveroordeling waaraan de veroordeling tot betaling van een dwangsom was verbonden, dan
wel veroordeling tot de dwangsom, geheel of ten dele, heeft vernietigd en op één van deze
punten een van de uitspraak in eerste aanleg afwijkende beslissing heeft genomen. (zie
o.m. Cass. 7 november 2005; Wagner, K, Dwangsom, A.P.R., 2003, nr. 97, p. 94-96)
In casu dient vastgesteld dat in het arrest van dit (hof van beroep), zowel de in het
vonnis van 4 december 2001 uitgesproken hoofdveroordeling als de eraan gekoppelde
dwangsom werden gewijzigd. Dienvolgens dient het arrest van 27 maart 2003 van dit (hof
van beroep) en niet het vonnis van 4 december 2001 van de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Tongeren beschouwd als de uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld in de zin van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, zodat slechts dwangsommen konden vervallen na de betekening van dit arrest.
De voorgehouden verbeuring van de dwangsommen dient dan ook uitsluitend getoetst
aan het dispositief van dit arrest, en de dwangsommen konden ten vroegste verbeuren na
de betekening van dit arrest op 23 april 2003.
De voorgehouden overtredingen vermeld in het litigieuze bevel van 7 juni 2005 onder
de letters A en B, die alle dateren van voor 23 april 2003 kunnen dan ook geen aanleiding
geven tot verbeuring van dwangsommen.
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de dwangsom niet
kan worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.
Artikel 1385quater bepaalt dat de dwangsom, eenmaal verbeurd, ten volle toekomt aan
de partij die de veroordeling heeft verkregen en dat deze partij de dwangsom ten uitvoer
kan leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.
Bij bevel tot betalen van 7 juni 2005 vatten de eiseressen de tenuitvoerlegging aan voor
de betaling van dwangsommen verbeurd op grond van, en na de betekening van, het
vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 4 december
2001, zoals hervormd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27 maart 2003.
De verbeurte van dwangsommen betrof - onder meer - feiten die plaatsvonden na de bete-
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kening van het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren
van 4 december 2001 doch voor de uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Ten onrechte oordelen de appelrechters dat de verbeurte van dwangsommen op grond
van het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 4
december 2001, zoals hervormd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27
maart 2003, niet kon plaatsvinden voor de betekening van het arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen van 27 maart 2003, d.i. voor 23 april 2003.
Voor de verbeurte van dwangsommen in de periode tussen de betekening van het
vonnis gewezen in eerste aanleg en de uitspraak in hoger beroep dienden de appelrechters
geen rekening te houden met de datum van betekening van de uitspraak in hoger beroep
(het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27 maart 2003), doch slechts met de
betekening van de uitspraak in eerste aanleg (het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 4 december 2001).
Wanneer een gedingvoerende partij met toepassing van artikel 1385quater van het
Gerechtelijk Wetboek (overeenstemmende met artikel 3 Dwangsomwet) gerechtigd was
een verbeurde dwangsom ten uitvoer te leggen en de uitspraak waarbij de dwangsom is
opgelegd (de titel) gedeeltelijk teniet is gedaan in de loop van, maar voor de beëindiging
van de tenuitvoerlegging, dient immers, wat de tenuitvoerlegging betreft, ten aanzien van
de verbeurde dwangsom niet anders te worden geoordeeld dan ten aanzien van andere
rechtsgevolgen van een tenietgedane rechterlijke uitspraak.
In casu dienden de appelrechters, voor het beoordelen van de verbeurte van dwangsommen in de periode tussen de betekening van de uitspraak in eerste aanleg en de
uitspraak in hoger beroep, na te gaan of de verweerster in de periode tussen de betekening
van de uitspraak in eerste aanleg en de uitspraak in hoger beroep inbreuken heeft gepleegd
op het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 4
december 2001 zoals hervormd door het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van
27 maart 2003.
Door te oordelen dat de verbeurte van dwangsommen op grond van het vonnis van de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 4 december 2001, zoals
hervormd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27 maart 2003, niet kon
plaatsvinden voor de betekening van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van
27 maart 2003 (d.i. voor 23 april 2003), schenden de appelrechters de artikelen 1385bis,
derde lid, en artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt op dat de beslissing naar recht is verantwoord door de
zelfstandige niet-bekritiseerde reden van het bestreden arrest dat geen dwangsommen of gerechtskosten verschuldigd zijn op grond van de vonnissen van 23
februari 2001 en 10 april 2001 die in hoger beroep werden hervormd, aangezien
volgens de termen van het dwangbevel van 7 juni 2005 ook de dwangsommen
verbeurd na de betekening van het vonnis van 4 december 2001 en voor de betekening van het arrest van 27 maart 2003, verbeurd zijn hetzij "ingevolge het
vonnis dd. 23.02.01", hetzij "ingevolge het vonnis dd. 10.04.01".
2. De vermeldingen van het dwangbevel kunnen geen afbreuk doen aan de
draagwijdte van de titel op grond waarvan de tenuitvoerlegging geschiedt.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
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(...)
Tweede onderdeel
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
- de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren heeft in een, bij
voorraad uitvoerbare beschikking van 4 december 2001, een stakingsbevel opgelegd ten laste van de verweerster onder verbeurte van een dwangsom;
- op hoger beroep van de verweerster wordt de beschikking "hervormd" door
het Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest van 27 maart 2003;
- de beschikking van de eerste rechter wordt enkel bevestigd in zoverre het
stakingsbevel betrekking heeft op het doen ontstaan van verwarring in de uitbating van de verweerster te Genk;
- het arrest van 27 maart 2003 wordt aan de verweerster betekend op 23 april
2003;
- op 7 juni 2005 laten de eiseressen een bevel tot betalen betekenen aan de
verweerster voor de invordering van verbeurde dwangsommen krachtens o.m. de
beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren
van 4 december 2001 en het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27
maart 2003 voor beweerde inbreuken vanaf de betekening van de genoemde
beschikking;
- het verzet van de verweerster wordt afgewezen door de Beslagrechter te
Antwerpen op 28 juni 2006;
- tegen deze beschikking wordt door de verweerster hoger beroep aangetekend.
5. De appelrechters oordelen dat aangezien het arrest van 27 maart 2003 zowel
de hoofdveroordeling als de eraan verbonden dwangsom heeft gewijzigd, het
Hof van Beroep te Antwerpen geldt als rechter die de dwangsom heeft opgelegd,
zodat de dwangsom enkel kon worden verbeurd vanaf de betekening van dit
arrest, hetzij op 23 april 2003. Op grond hiervan beslissen zij dat de in het bevel
van 7 juni 2005 vermelde inbreuken die dateren van voor 23 april 2003 geen
aanleiding kunnen geven tot het verbeuren van dwangsommen.
6. Hiertegen voeren de eiseressen aan dat de appelrechters niet mochten
beslissen dat geen dwangsommen konden worden verbeurd in de periode tussen
de betekening van de beschikking van de eerste rechter en de betekening van het
arrest van het hof van beroep, zonder vast te stellen of de in het bevel vermelde
inbreuken geen inbreuken zijn op de hoofdveroordeling van de eerste rechter
zoals die in hoger beroep werd bekrachtigd.
7. Artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de
dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak
waarbij zij is vastgesteld.
8. Artikel 1385quater van hetzelfde wetboek bepaalt dat de dwangsom,
eenmaal verbeurd, ten volle toekomt aan de partij die de veroordeling heeft
verkregen. Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel
waarbij zij is vastgesteld.
9. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest van 15 april 1992 geoordeeld
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dat de rechter in hoger beroep geldt als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd wanneer blijkt dat de appelrechter de uitspraak van de rechter in eerste
aanleg op het stuk van de hoofdveroordeling of betreffende de dwangsom geheel
of ten dele heeft vernietigd en op een van deze punten een afwijkende beslissing
heeft gegeven.
10. De appelrechters nemen aan dat, aangezien de rechter in hoger beroep als
dwangsomrechter heeft te gelden, de dwangsom eerst kan worden verbeurd
vanaf de betekening van uitspraak in hoger beroep en dit ook het geval is voor de
inbreuken op een uitvoerbare hoofdveroordeling van de rechter in eerste aanleg
die in hoger beroep werd bevestigd.
11. De beoordeling van de wettigheid van die beslissing noopt tot uitlegging
van de genoemde artikelen 1385bis en 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek.
De voornoemde artikelen stemmen overeen met de artikelen 1 en 3 van de
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.
Die wetsbepalingen zijn in België op 1 maart 1980 in werking getreden, samen
met de Benelux-overeenkomst houdende Eenvormige wet betreffende de
dwangsom en de genoemde Eenvormige wet, vervat in de bijlage van deze overeenkomst, ondertekend te 's-Gravenshage op 26 november 1973 en goedgekeurd
bij de wet van 31 januari 1980. De rechtsregel die zowel in het genoemde artikel
1385bis als in artikel 1 van de Eenvormige wet is besloten, is een rechtsregel die
gemeen is aan België, Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof.
12. De noodzakelijkheid van een beslissing over de uitlegging van de rechtsregel vervat in de genoemde artikelen 1 en 3, noopt het Hof de in het dictum
gepreciseerde vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux-Gerechtshof zich heeft
uitgesproken over de volgende vraag:
"Moeten de artikelen 1 en 3 van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom
aldus worden uitgelegd dat indien de rechter in hoger beroep heeft te gelden als
de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, de dwangsom niet kan worden
verbeurd in de periode tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing van de
rechter in eerste aanleg en de betekening van de beslissing in hoger beroep ook
al heeft die dwangsom betrekking op een veroordeling die in hoger beroep wordt
bevestigd?".
6 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en De Baets.
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1° KAMER - 6 maart 2009

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - RECHTEN VAN
DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT - REGELINGSAKTE - OVERLIJDEN VOOR DE NEERLEGGING VAN
HET VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG
2º ERFENISSEN - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - RECHTEN VAN DE
LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT - REGELINGSAKTE - OVERLIJDEN VOOR DE NEERLEGGING VAN HET
VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG
1º en 2° De door de echtgenoten, die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge
toestemming over te gaan, overeengekomen regeling met betrekking tot de uitoefening
van de rechten bedoeld in de artikelen 745bis en 915bis B.W. voor het geval een van hen
zou komen te overlijden voor het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt
uitgesproken, die is vastgesteld in de voorafgaande regelingsakte, kan geen uitwerking
hebben indien de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming op het
ogenblik van het overlijden van een van de echtgenoten niet is ingeleid door de
neerlegging van een verzoekschrift. (Artt. 745bis, 915bis en 1130, B.W.; Artt. 1287, derde
lid, en 1288bis, Ger.W.)
(V. e.a. T. D.)

ARREST

(AR C.07.0451.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 2007 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
De eiser C.V.T. heeft een persoonlijk ondertekend stuk gestuurd aan de Procureur-generaal bij het Hof, dat door deze werd ontvangen op 1 oktober 2008 en
dat hij bij het gerechtsdossier heeft laten voegen.
De eiser C.V.T. stelt in een aangetekende brief van 5 februari 2009 een
"verzoek tot instellen van een valsheidsvordering wegens het misleiden van het
gerecht" en een "verzoek op te treden van ambtswege".
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1287, derde lid en 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 915bis, §3, 1134, 1156, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eisers hadden voor het hof van beroep aangevoerd dat de ondertekening van de
regelingsakte voorafgaand aan het neerleggen van het verzoekschrift echtscheiding door
onderlinge toestemming het aanvangspunt van de regeling inzake overlevingsrechten
vormt, op grond van de wet en op grond van de wil van de partijen (cf. p. 3-10 van de
"syntheseconclusie in graad van beroep" van de eisers).
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Het hof van beroep beoordeelde deze grief als volgt:
"Samen met de eerste rechter is het hof echter van oordeel dat hetgeen de partijen in de
regelingsakte voorafgaand aan de procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming, zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van het erfrecht van de
langstlevende echtgenoot (artikel 745bis van het Burgerlijk Wetboek) en diens reserve
(artikel 915bis van het Burgerlijk Wetboek) voor het geval één van de echtgenoten zou
overlijden vóór de overschrijving van het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding
definitief wordt uitgesproken, geen onmiddellijke uitwerking krijgt op het ogenblik van de
ondertekening ervan".
Het hof overwoog daartoe dat:
"a. De regelingsakte en de familiaalrechtelijke overeenkomst welke de partijen, die
door onderlinge toestemming uit de echt willen scheiden, voorafgaandelijk sluiten,
bestaan niet op zichzelf, maar vinden hun bestaansreden louter in de rechtspleging tot
echtscheiding door onderlinge toestemming alsmede in de daaropvolgende door onderlinge toestemming tot stand gekomen echtscheiding.
Daarenboven wordt de rechtspleging inzake echtscheiding met onderlinge toestemming
slechts aangevat op de datum van de neerlegging ter griffie van het in artikel 1288bis, van
het Gerechtelijk Wetboek, bedoeld verzoekschrift (...).
Uit de omstandigheid dat aan de grondvereisten inzake echtscheiding door onderlinge
toestemming vervat in de artikelen 275 en 276 van het Burgerlijk Wetboek, slechts moet
voldaan zijn op de datum van het neerleggen ter griffie van het verzoekschrift bedoeld in
artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, (zie immers artikel 1297 en 1298 van het
Gerechtelijk Wetboek) volgt trouwens dat de voorafgaande overeenkomsten die in het
kader van de echtscheidingsprocedure geoorloofd dan wel verplicht zijn, ook slechts
vanaf dat tijdstip uitwerking krijgen.
b. Daarenboven bepaalt het in arikel 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
uitdrukkelijk dat de bindende kracht van de voorafgaande overeenkomsten bij echtscheiding door onderlinge toestemming vervalt van zodra van de procedure afstand wordt
gedaan. A fortiori kan dan ook enkel worden besloten dat de in artikel 1287, derde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, bedoelde overeenkomsten betreffende het erfrecht en de
reserve van de langstlevende echtgenoot naar de wil van de wetgever steeds onder de
opschortende voorwaarden van het opstarten van de procedure worden aangegaan en
derhalve slechts uitwerking krijgen op het ogenblik van de neerlegging ter griffie van de
rechtbank van het in artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, bedoelde verzoekschrift.
De (eisers) kunnen dan ook geenszins worden bijgetreden waar zij beweren dat de
desbetreffende regeling inzake overlevingsrechten overeenkomstig de 'letter van de wet'
onmiddellijk uitwerking zou moeten krijgen.
c. De (eisers) roepen herhaaldelijk de duidelijke wil van de partijen in om hun overeenkomsten in de regelingsakte onmiddellijke uitwerking te doen hebben. De eisers wijzen er
immers op dat de (verweerster) door de ondertekening van de regelingsakte, waarvan ook
de clausule met betrekking tot de overlevingsrechten onderdeel uitmaakte, zelf aanvaard
heeft dat haar rechten als langstlevende echtgenote onmiddellijke uitwerking hebben,
behoudens in het geval van een andersluidende conventionele of wettelijke bepaling.
Vooreerst negeert een dergelijke zienswijze volledig de betekenis en de draagwijdte
van het hiervoor aangehaald artikel 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Daarenboven wordt hierbij door de (eisers) uit het oog verloren dat het uitdrukken van
de wilsautonomie van de echtgenoten inzake erfrecht zoniet wordt uitgesloten, dan toch
strikt wordt gereglementeerd, aangezien een persoon de devolutie van zijn toekomstige
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nalatenschap in beginsel slechts zal kunnen wijzigen door het uitdrukken van zijn wil in
vormelijke akten, behoudens bij de door de wet voorziene uitzonderingen.
De omstandigheid dat artikel 1287, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek een uitzondering uitmaakt op het verbod op erfrechtovereenkomsten te treffen in de zin van artikel
1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, belet niet dat een dergelijke uitzondering
op de basisbeginselen van het erfrecht - die toch de openbare orde raken - steeds restrictief moet worden geïnterpreteerd, op gevaar af om een zekere manipulatie van het erfrecht
en van de reserve mogelijk te maken. De anders luidende argumentatie van de (eisers),
gesteund door een deel van de rechtsleer, kan derhalve niet worden bijgetreden.
ln die omstandigheden is alleszins uitgesloten dat de partijen in een regelingsakte, voorafgaand aan een procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming, zonder de
door de wet strikt bepaalde vormelijkheid in acht te moeten nemen, de devolutie van hun
nalatenschap reeds ingrijpend zouden kunnen wijzigen voor een tijdsspanne die voorafgaat aan de neerlegging ter griffie van het in artikel 1288bis van het Gerechtelijk
Wetboek, bedoeld verzoekschrift.
De zinsnede in artikel 915bis, §3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek: '...indien de
echtgenoten de overeenkomst bedoeld in artikel 1287, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, tot stand hebben gebracht' doelt, gelet op de beperkte wilsautonomie van de
partijen terzake en in overeenstemming met het artikel 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, noodzakelijkerwijze niet alleen op de materiële verwezenlijking van de
overeenkomst, maar ook als noodzakelijke geldigheidsvereiste op de neerlegging ter
griffie van de rechtbank van het in artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, bedoeld
verzoekschrift.
Het door de (eisers) ingeroepen 'hiaat' in de ontervingsmogelijkheden van de langstlevende echtgenoot is dan trouwens onbestaande.
d. Ten onrechte blijven de (eisers) betwisten dat de regelingsakte van 26 november
1998 enkel kan worden beschouwd als een louter buitengerechtelijke pleegvorm die geen
deel uitmaakt van de gerechtelijke procedure inzake echtscheiding door onderlinge
toestemming, en welke derhalve als dusdanig geen enkel juridische effect sorteert.
De louter feitelijke omstandigheid dat de (verweerster), al dan niet in overeenstemming
met de afspraken omtrent de goederen gemaakt in de regelingsakte van 26 november
1998, zich volgens de (eisers) reeds bepaalde gelden en goederen van de huwgemeenschap had toegeëigend, betekent geenszins dat hetgeen de (verweerster) en wijlen B. F. V.
T. toen zijn overeengekomen, om te voldoen aan de vereisten van artikel 1287, derde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, directe uitwerking verkreeg.
Het hof (van beroep) wijst er dienaangaande immers opnieuw op dat ingevolge artikel
1287, derde lid, juncto artikel 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de tussen
de (verweerster) en wijlen B.V.T. in de akte van 26 november 1998 tot stand gekomen
regeling met betrekking tot de uitoefening van de rechten bedoeld in artikel 745bis en
915bis van het Burgerlijk Wetboek, geen uitwerking kon krijgen aangezien er zich tussen
hen geen door onderlinge toestemming tot stand gekomen echtscheiding heeft gerealiseerd".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 1287, lid 3 en lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek juncto
artikel 915bis, §3, van het Burgerlijk Wetboek.
1.1. In onderhavig geval hadden eisers voor het hof van beroep aangevoerd dat de overeenkomst opgenomen in de regelingsakte tussen partijen ex artikel 1287, lid 3, van het
Gerechtelijk Wetboek, wel degelijk onmiddellijk rechtsgeldig uitvoerbaar was op grond
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van de wettelijke bepalingen ter zake vanaf het ogenblik van de geldige totstandkoming
ervan, om volgende samengevatte redenen:
- het is onmogelijk dat de wetgever als aanvangstermijn van de regeling inzake overlevingsrechten (artikel 1287, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek,) slechts de eerste
verschijning van de partijen voor de rechtbank bedoeld had, nu deze stelling ertoe zou
leiden dat een partij, die met toepassing van artikel 915bis, §3, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek, ervoor zou gekozen hebben de echtgenoot elk erfrecht te ontnemen, in een juridisch vacuüm zou terechtkomen wanneer de echtgenoten, na opmaak van dergelijk testament na verloop van zes maanden feitelijke scheiding, vervolgens besluiten om over te
gaan tot een echtscheiding door onderlinge toestemming doordat, zodra zij de in dat kader
verplichte voorafgaande regelingsakte zouden hebben totstandgebracht, een ontervend
testament niet meer mogelijk is omdat vanaf het ogenblik van de ondertekening de regelingsakte geldt krachtens artikel 915bis, §3, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek;
- de motivering voor deze bepaling in hoofde van de wetgever kan enkel geweest zijn
dat in voorkomend geval partijen terugvallen op de overeenkomst die hen vanaf het ogenblik van de totstandkoming ervan rechtens bindt;
- onder "totstandkoming van de overeenkomst" kan niet worden begrepen de eerste
verschijning voor de rechter;
- de wetgever vermeldt in artikel 1287, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek, nergens het
aanvangstijdstip van de regeling, noch dat de regeling beperkt zou blijven tot de situatie
gedurende de eigenlijke echtscheidingsprocedure.
1.2. Luidens artikel 1287, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek, moeten partijen voorafgaand aan de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming in een regelingsakte
onder meer beslissen over het lot van de wederzijdse erfrechten in elkaars vermogen voor
het geval één van hen komt te overlijden vóór het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken. Lid 4 van voormeld artikel bepaalt dat indien
afstand wordt gedaan van de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming deze
overeenkomst geen gevolg meer heeft. Deze overeenkomst is onmiddellijk geldig toepasselijk, aangezien in andersluidend geval dergelijke overeenkomst de wettelijke uitzondering op het verbod van erfovereenkomsten zou verruimen en derhalve grond zou opleveren voor de ambtshalve weigering door de rechtbank om de echtscheiding uit te
spreken. Dit is niet het geval.
Artikel 915bis, §3, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat echtgenoten elkaar de
wederzijdse aanspraken inzake wettelijk erfrecht en reserve kunnen ontnemen bij testament. Hiertoe dient de erflater op de dag van het overlijden sinds meer dan zes maanden
feitelijk gescheiden te leven van diens echtgenoot en bij een gerechtelijke akte afzonderlijke woonst hebben gevorderd. Lid 2 van voormeld artikel bepaalt dat deze bepaling niet
meer van toepassing is indien de echtgenoten de in artikel 1287, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek, bedoelde overeenkomst hebben tot stand gebracht. Vanaf het ogenblik dat
de overeenkomst ex artikel 1287, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek, is tot stand
gebracht is deze overeenkomst dus geldend tussen partijen en primeert zij boven alle
voorgaande regelingen.
De wetgever heeft uitdrukkelijk de situatie geregeld waarbij echtgenoten elkaar de
erfrechten in elkaars vermogen reeds willen ontzeggen vooraleer de echtscheiding door
onderlinge toestemming definitief is geworden. De wetgever heeft deze regeling niet
beperkt tot de situatie waarbij een van de echtgenoten overlijdt nadat de gerechtelijke
procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming reeds is gestart (hiertoe zou de
wetgever bepaald dienen te hebben: "tijdens de procedure").
De wetgever heeft, tenzij impliciet in artikel 915bis, §3, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek, niet het ogenblik bepaald vanaf wanneer de regelingsakte uitwerking krijgt.
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Wel heeft de wetgever het ogenblik bepaald waarop de overeenkomst omtrent het wettelijk erfrecht en de reserve ophoudt te bestaan. Met name is dat het geval op het ogenblik
waarop partijen afstand doen van de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming.
Uit dit eindpunt volgt evenwel niet dat de procedure reeds moet zijn gestart. Het gaat
dus niet om een opschortende voorwaarde. In voorkomend geval heeft de afstand van
procedure slechts een ontbindende werking op de overeenkomst, waarbij de ontbinding
van rechtswege plaatsvindt zodra de geviseerde afstand van procedure zich heeft voorgedaan.
1.3. Het bestreden arrest dat oordeelt "dat hetgeen de partijen in de regelingsakte voorafgaand aan de procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
(artikel 745bis van het Burgerlijk Wetboek) en diens reserve (artikel 915bis, van het
Burgerlijk Wetboek) voor het geval één van de echtgenoten zou overlijden vóór de overschrijving van het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken, geen onmiddellijke uitwerking krijgt op het ogenblik van de ondertekening
ervan" (p. 4 arrest) schendt aldus artikel 1287, lid 3 en 4, van het Gerechtelijk Wetboek.
Inzoverre het bestreden arrest oordeelt dat "totstandkoming" in de zin van artikel
915bis, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, doelt: "gelet op de beperkte wilsautonomie van
de partijen ter zake en in overeenstemming met het artikel 1287, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, noodzakelijkerwijze niet alleen op de materiële verwezenlijking
van de overeenkomst, maar ook als noodzakelijke geldigheidsvereiste op de neerlegging
ter griffie van de rechtbank van het in artikel 1288bis, van het Gerechtelijk Wetboek,
bedoeld verzoekschrift" (arrest, p. 6), schendt het eveneens artikel 915bis, §3, lid 2, van
het Burgerlijk Wetboek.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)
Eerste onderdeel
1. Op grond van artikel 1287, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moeten
de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming
over te gaan, in de voorafgaande regelingsakte vaststellen wat zij zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van de rechten bedoeld in de artikelen
745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval een van hen zou
komen te overlijden voor het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding definitief
wordt uitgesproken.
Die voorafgaande regelingsakte is derhalve voorgeschreven met het oog op de
echtscheiding door onderlinge toestemming zelf.
2. Krachtens artikel 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dit
van toepassing was voor de opheffing bij artikel 31 van de Wet van 27 april 2007
betreffende de hervorming van de echtscheiding, hebben deze overeenkomsten
geen gevolg, indien afstand wordt gedaan van de procedure.
Niettegenstaande dit vierde lid van artikel 1287 al was opgeheven op de datum
van het verzoekschrift en op die van de neerlegging ervan en derhalve in het
onderdeel niet-ontvankelijk als geschonden is aangewezen, kan dit vierde lid, dat
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nog in werking was op het ogenblik van het opstellen van de aan de echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande regelingsakte, dienen tot interpretatie van het derde lid van dit artikel.
Dit vierde lid wijst er op dat de in het voormelde artikel 1287, derde lid,
bepaalde overeen te komen regeling slechts uitwerking heeft nadat de procedure
tot echtscheiding bij onderlinge toestemming is ingeleid.
3. Artikel 1130 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men omtrent een nog
niet opengevallen nalatenschap geen beding kan maken, zelfs niet met de
toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft.
Toelaten dat de regeling die is bepaald in artikel 1287, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, al voor het inleiden van de echtscheiding uitwerking
heeft, is in strijd met artikel 1130 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd de
mogelijkheden tot dan die in artikel 915bis van het Burgerlijk Wetboek, zijn
bepaald.
4. Uit het voorgaande volgt dat de in artikel 1287, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regeling derhalve geen uitwerking kan hebben
indien de procedure op het ogenblik van het overlijden van een van de echtgenoten niet is ingeleid door de neerlegging van een verzoekschrift overeenkomstig
artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
6 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Maes en van Eeckhoutte.

Nr. 179
1° KAMER - 6 maart 2009

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - GEVOLGEN - TEGEN DERDENBEZITTERS - SCHULDEISER - MET HYPOTHEEK BEZWAARD GOED - VERKOOP - VOORWAARDE AANMANING - ZAKELIJKE BORG
De bepaling die voorziet dat, wanneer de derde-bezitter niet voldoet aan de in de artikelen
96 en 97 Hyp. W. bedoelde verplichtingen, iedere hypothecaire schuldeiser het recht
heeft om het met hypotheek bezwaarde goed tegen hem te doen verkopen, dertig dagen
na bevel te hebben gedaan aan de oorspronkelijke schuldenaar, en na aanmaning aan
de derde-bezitter om de opeisbare schuld te betalen of van het erf afstand te doen, is ook
van toepassing op diegene die op zijn onroerend goed een hypotheek heeft toegestaan
voor andermans schuld, zodat een hypothecaire schuldeiser slechts beslag kan leggen
op het onroerend goed nadat hij de zakelijke borg heeft aangemaand. (Artt. 96, 97, en 99,
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eerste lid, Hyp.W.)
(D. T. D. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0138.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, gewezen op 18 december 2007
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2011 tot 2016 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 96 tot 107 en in het bijzonder artikel 99 van de Hypotheekwet van 16
december 1851.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verwerpen de vordering van de eiseres die ertoe strekte de lopende
procedure van uitvoerend beslag op het onroerend goed gelegen te 2530 Boechout,
Binnensteenweg 202, ten kadaster gekend sectie D nr. 435/E, voor een grootte van 17 are
50 centiaren, opgestart op verzoek van de verweerder met onmiddellijke ingang te
schorsen, derhalve zowel het bevel voorafgaand aan het onroerend beslag dat op 12
oktober 2006 op verzoek van de verweerder werd betekend door gerechtsdeurwaarder
Peter De Neef, met standplaats te Antwerpen, als het uitvoerend beslag op onroerend goed
dat op 13 november 2006 op verzoek van de verweerder werd betekend door gerechtsdeurwaarder Peter De Neef, met standplaats te Antwerpen, alsook de beschikking van de
beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 26 december 2006
waarbij op verzoek van de verweerder notaris Caroline De Cort aangesteld voor het
verkopen van het onroerend goed, nietig te verklaren, en verwerpen het verweer van de
eiseres dat de verweerder niet over een uitvoerbare titel ten aanzien van de eiseres
beschikt op grond van de volgende motieven:
"2.2. (De verweerder) zou de onjuiste procedure volgen.
(De eiseres) stelt dat (de verweerder) de procedure vervat in artikel 99 van de Hypotheekwet had moeten volgen.
Artikel 99 van de Hypotheekwet bepaalt: 'Voldoet de derde-bezitter niet geheel aan een
van deze verplichtingen, dan heeft ieder hypothecair schuldeiser het recht om het met
hypotheek bezwaarde goed tegen hem te doen verkopen, dertig dagen na bevel te hebben
gedaan aan de oorspronkelijke schuldenaar, en na aanmaning aan de derde-bezitter om de
opeisbare schuld te betalen of van het erf afstand te doen.
In de aanmaning wordt de mogelijkheid van de derde-bezitter vermeld om, op straffe
van onontvankelijkheid, binnen de acht dagen die volgen op de betekening van het op
hem verrichte beslag, aan de rechter ieder koopaanbod uit de hand van zijn onroerend
goed over te maken'.
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De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat het begrip derde-bezitter in de zin van
artikel 99 van de Hypotheekwet niet van toepassing is op (de eiseres) en W. D.. Dit blijkt
uit de verwijzing die in artikel 97 van de Hypotheekwet wordt gemaakt naar de artikelen
109 en volgende, namelijk de wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd en die betrekking heeft op derde-bezitters, zijnde nieuwe eigenaars die een eigendom verkrijgen waarop een voorrecht of een hypotheek is gevestigd.
Artikel 99 van de Hypotheekwet verwijst uitdrukkelijk naar het niet voldoen van de
derde-bezitter aan die verplichtingen (van artikel 109 en volgende). De eerste rechter
heeft hieruit terecht afgeleid dat (de eiseres) en W.D. geen derde-bezitter in de zin van
voormeld artikel 99 van de Hypotheekwet zijn en dat (de verweerder) derhalve deze
procedure niet kan volgen.
De andere argumenten van partijen desbetreffend dienen derhalve niet verder onderzocht te worden".
Grieven
De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een zakelijke
zekerheid verschaft, is een borg in de zin van de artikelen 2011 tot 2016 van het Burgerlijk Wetboek.
De schuldeiser die overgaat tot uitwinning van de zakelijke borg, dient de regels van de
artikelen 96 tot 107 van de hypotheekwet na te leven.
Artikel 99 van de Hypotheekwet bepaalt dat indien de derde-bezitter niet geheel aan
één van de vooraf bepaalde verplichtingen voldoet, ieder hypothecair schuldeiser het recht
heeft om het met hypotheek bezwaarde goed tegen hem te doen verkopen, 30 dagen na
bevel te hebben gedaan aan de oorspronkelijke schuldenaar, en na aanmaning aan de
derde-bezitter om de opeisbare schuld te betalen of van het erf afstand te doen. In de
aanmaning wordt de mogelijkheid van de derde-bezitter vermeld, om, op straffe van
onontvankelijkheid, binnen de acht dagen die volgen op de betekening van het op hen
verrichte beslag, aan de rechter ieder koopaanbod uit de hand van zijn onroerend goed
over te maken.
Deze bepaling is niet enkel van toepassing op de derde aan wie het gehypothekeerde
goed werd overgedragen, maar eveneens op de zakelijke borg.
De appelrechters stellen vast dat:
- de nv Codreca zich op 8 augustus 1996 schuldenaar verklaard heeft voor een bedrag
van 5 miljoen frank ten opzichte van de nv KBC Bank en dat op 27 oktober 1997, de
kredietopening tussen de nv Codreca en de nv KBC Bank verhoogd werd tot 16 miljoen
frank;
- op 9 augustus 1996 door de eiseres en de heer W.D. als naakte eigenaars en de nv
Codreca als vruchtgebruiker een hypotheek in eerste rang ten voordele van de nv KBC
Bank werd gevestigd op het onroerend goed gelegen te Boechout, Binnensteenweg 202,
en dat, op 17 april 1998, door dezelfde partijen als waarborg voor de kredietopening ook
een hypotheek in tweede rang werd verleend aan de nv KBC Bank tot zekerheid van 10
miljoen frank en 1 miljoen frank voor aanhorigheden op voormeld onroerend goed;
- de verweerder zich bij akte van 5 november 1997 ten overstaan van de nv KBC Bank
borg stelde voor de terugbetaling van alle bedragen die de nv Codreca aan de bank
verschuldigd is en dit voor een bedrag van 5 miljoen frank, interesten en kosten inbegrepen.
Door te beslissen dat eiseres geen derde-bezitter in de zin van voormeld artikel 99 van
de Hypotheekwet is en dat de verweerder derhalve de in deze bepaling voorgeschreven
procedure niet diende te volgen, schenden de appelrechters de artikelen 2011 tot 2016 en
96 tot 107 en in het bijzonder artikel 99 van de Hypotheekwet.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Artikel 99, eerste lid, van de Hypotheekwet bepaalt dat wanneer de derdebezitter niet voldoet aan de in de artikelen 96 en 97 bedoelde verplichtingen,
ieder hypothecair schuldeiser het recht heeft om het met hypotheek bezwaarde
goed tegen hem te doen verkopen, dertig dagen na bevel te hebben gedaan aan de
oorspronkelijke schuldenaar, en na aanmaning aan de derde-bezitter om de
opeisbare schuld te betalen of van het erf afstand te doen. Volgens het tweede lid
van deze bepaling wordt in de aanmaning de mogelijkheid van de derde-bezitter
vermeld om, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de acht dagen die volgen
op de betekening van het op hem verrichte beslag, aan de rechter ieder koopaanbod uit de hand van zijn onroerend goed over te maken.
Deze bepaling is ook van toepassing op diegene die op zijn onroerend goed
een hypotheek heeft toegestaan voor andermans schuld. Een hypothecaire
schuldeiser kan bijgevolg slechts beslag leggen op het onroerend goed dan nadat
hij de zakelijke borg heeft aangemaand overeenkomstig artikel 99 van de Hypotheekwet.
2. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres aan de bank een hypotheek heeft toegestaan op de naakte
eigendom van haar onroerend goed tot waarborg van de schuld van de nv
Codreca ten aanzien van de bank;
- de verweerder als borg de schuld van de nv Codreca aan de bank gedeeltelijk
heeft voldaan en in die mate is gesubrogeerd in de rechten van de bank als hypothecaire schuldeiser;
- op 12 oktober 2006 door de verweerder een bevel tot betalen werd betekend
aan de nv Codreca en de eiseres;
- door de verweerder uitvoerend beslag werd gelegd op het onroerend goed bij
exploot van 13 november 2006 dat werd betekend aan de nv Codreca en de
eiseres;
- de eiseres tegen de tenuitvoerlegging in verzet is gekomen voor de beslagrechter.
3. Het arrest verwerpt het door de eiseres gevoerde verweer dat de tenuitvoerlegging niet rechtsgeldig is omdat zij als zakelijke borg niet werd aangemaand
overeenkomstig artikel 99 van de Hypotheekwet, op de gronden dat de eiseres
"geen derde-bezitter is in de zin van voormeld artikel 99 van de Hypotheekwet
en dat (de verweerder) derhalve deze procedure niet diende te volgen".
4. Door aldus te oordelen, schendt het arrest artikel 99 van de Hypotheekwet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernie-

750

HOF VAN CASSATIE

6.3.09 - Nr. 179

tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
6 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 180
3° KAMER - 9 maart 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING - ONTVANKELIJKHEID
2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - OPDRACHTEN ALGEMENE OPDRACHT - ONMIDDELLIJKE GENEESKUNDIGE VERZORGING - VERPLICHTING - GRENZEN
1º Het middel dat de schending van een wetsbepaling aanvoert die niet van toepassing is
op het geschil en die het bestreden vonnis niet toepast, is niet ontvankelijk1.
2º Uit de bepalingen van de O.C.M.W.-wet, zoals zij op de feiten van toepassing is, na de
opheffing van artikel 58 van die wet door de W. 22 feb. 1998, kan niet worden afgeleid
dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de onvoorwaardelijke verplichting
heeft om hulp te verlenen aan eenieder die onmiddellijke geneeskundige verzorging
nodig heeft2.
(KLINIEK SINT-JAN vzw T. O.C.M.W. BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0226.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 december 2006 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 februari 2009
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
1 Cass., 5 sept. 2005, AR S.04.0177.F, AC, 2005, nr. 407.
2 O.C.M.W.-wet, zoals zij met ingang van 13 maart 1998 van toepassing is na de opheffing van
artikel 58 door W. 22 feb. 1998.
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- de artikelen 1, 57, inzonderheid §1, 58 (zoals het van kracht was vóór de wijziging
ervan bij de wet van 23 december 2003), 60 en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals ze ten tijde van de
feiten van toepassing waren;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel, "beschikkingsbeginsel" genaamd.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis bevestigt de beroepen beslissing, verklaart het hoger beroep van
de eiseres ongegrond en verwerpt het, veroordeelt haar in de kosten en in de kosten van
het hoger beroep, d.i. een bedrag van 364,40 euro, op de volgende gronden:
"De rechtbank wijst er ten eerste op dat (de eiseres) het niet nuttig lijkt te hebben geacht
om mevrouw P. te dagvaarden tot inning van de facturen die zij diende te betalen.
(Ten tweede) volgt uit geen van de overgelegde stukken dat (de verweerder) aanvaard
heeft om de litigieuze kosten ten laste te nemen.
Ten derde (...) staat nergens in de wet dat een ziekenhuis een rechtstreekse vordering
tegen het OCMW kan instellen in de plaats van de persoon die, in voorkomend geval,
aanspraak had kunnen maken op de maatschappelijke dienstverlening. Het recht op maatschappelijke dienstverlening is een persoonlijk recht van degene die deze moet genieten
en alleen de begunstigde kan zich hierop dus beroepen.
Ten vierde, en ten slotte, is evenmin aangetoond dat de (verweerder) een materiële
overtreding van een wettelijke of verordenende bepaling heeft begaan waardoor hij
burgerrechtelijk aansprakelijk moet worden gesteld. Uit de neergelegde stukken kan
inzonderheid niet worden afgeleid dat (de verweerder) één van de wettelijke bepalingen
overtreden heeft die door (de eiseres) worden aangevoerd, met name :
- de artikelen 1 en 57 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 (verplichting om
hulp te verlenen aan een persoon die onmiddellijk geneeskundige verzorging nodig heeft;
het is geenszins aangetoond dat (de verweerder), in dit geval, die verplichting had ten
aanzien van mevrouw P.);
- (...)
- artikel 4 van de wet van 2 april 1965 betreffende de tenlasteneming van de door de
OCMW's verleende hulp (verplichting voor het OCMW van het onderstandsdomicilie om
de verzorgingskosten van behoeftigen ten laste te nemen; het is geenszins aangetoond dat
mevrouw P. behoeftig was).
Daarenboven, en in strijd met wat (de eiseres) betoogt, verplichten die wettelijke of
verordenende bepalingen het OCMW niet om een ziekenhuis terug te betalen dat een
persoon ten laste heeft genomen, zelfs als die persoon behoeftig is, daar het OCMW en
dat ziekenhuis geen enkele overeenkomst in die zin gesloten hebben.
Volgens een vaste rechtspraak overigens - waarbij de rechtbank zich aansluit - kan een
OCMW, dat weigert in te gaan op de vraag van het ziekenhuis om de verzorgingskosten
van patiënten ten laste te nemen, niet buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld,
ongeacht of die patiënten al dan niet wettelijk in het land verblijven (...)".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn bepaalt dat "elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienst-
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verlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot
opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren"; krachtens artikel 57, §1, van
diezelfde wet, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot taak aan
personen, met name, medische hulp te verstrekken. Artikel 58 van die wet, zoals het te
dezen van toepassing is, bepaalde dat "het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn hulp verleent aan ieder persoon die zich op het grondgebied bevindt van de door
hem bediende gemeente, buiten de openbare weg of een openbare plaats, en die, ingevolge ongeval of ziekte, onmiddellijk geneeskundige verzorging nodig heeft; het zorgt
ervoor dat die persoon, indien nodig, naar de geschikte verplegingsinrichting wordt overgebracht en erin wordt opgenomen".
Uit het geheel van die bepalingen kan worden afgeleid dat eenieder die, ongeacht zijn
bestaansmiddelen, nationaliteit, leeftijd, wegens ziekte of ongeval onmiddellijk geneeskundige verzorging nodig heeft, recht heeft op dringende medische hulp in de ruimste
betekenis van het woord, wat niet alleen de kosten voor het vervoer met de ziekenwagen
en de opname in een geschikte verplegingsinstelling omvat, maar ook de kosten van het
verblijf en de verzorging in een dergelijke instelling.
Het betreft hier een welbepaalde verplichting die de wet oplegt aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, dat zich hieraan niet kan onttrekken onder het
voorwendsel dat het die persoon niet onmiddellijk en persoonlijk ten laste heeft genomen
en dat die persoon dringend naar een privé-ziekenhuis is gebracht, waarmee het geen
enkele overeenkomst heeft gesloten.
Zodra een persoon dringende medische hulp nodig heeft (wat te dezen niet werd
betwist, maar wat het bestreden vonnis ten onrechte weigert aan te nemen), moet het
bevoegde openbaar centrum (te weten de verweerder, die dit niet betwistte) hem de dringende medische hulp verlenen die zijn gezondheidstoestand vereist, en heeft dat centrum
het recht niet om die hulp te weigeren, op grond dat die hulpverlening - zelfs als dit
bewezen is - niet strookt met het door het wet beoogde doel van een leven dat aan de
menselijke waardigheid beantwoordt, omdat de patiënt niet behoeftig is.
De artikelen 60, §6, eerste lid, en 61 van de wet van 8 juli 1976 bepalen weliswaar de
wijzen waarop de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hun verplichting inzake
medische hulp moeten nakomen, maar zodra die hulp dringend moet worden verleend wat te dezen door de partijen niet betwist wordt -, vormt niet alleen de persoonlijke tenlasteneming door het centrum geen voorafgaand vereiste voor haar verplichting om de
kosten ten laste te nemen die door de dringende gezondheidstoestand van de betrokkene
genoodzaakt werden, maar moet dat centrum de door die hulp veroorzaakte kosten blijven
dragen, ongeacht de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze verleent.
Het maakt dus, gelet op die bepalingen, volstrekt niets uit dat mevrouw P. geen vreemdelinge was die onwettig in het land verbleef, en evenmin dat zij niet als "behoeftig" was
erkend, in tegenstelling tot wat het bestreden vonnis beslist.
De materiële overtreding van een wettelijke of verordenende bepaling is op zich een
fout waarvoor de overtreder burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden, op voorwaarde dat die overtreding vrij en bewust is begaan. Een dergelijke overtreding heeft de
aansprakelijkheid van de overtreder tot gevolg, zodat de niet-nakoming van de vooraf
bestaande rechtsnorm die een welbepaalde verplichting oplegt, op zich alleen al een fout
vormt.
Dat blijft zelfs zo als de overtreden rechtsnorm niet tot doel had de persoon die beweert
door de wetsschending schade te hebben geleden, rechtstreeks en onmiddellijk te
beschermen, aangezien ook de getroffene die onrechtstreeks schade heeft geleden door de
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overtreding van de wetsnorm, de vergoeding kan vorderen van de schade die hij door die
fout beweert te hebben geleden.
Het kan alleen anders zijn wanneer er tussen de fout van de overtreder die men aansprakelijk wil stellen en de schade van degene die de vergoeding van zijn schade vordert, als
gevolg hiervan ondervindt, terwijl hij niet zelf de houder van het miskende recht is, een
eigen rechtsgrond bestaat die op zich alleen reeds en los van de fout van de verweerder op
de vordering tot vergoeding, uitsluitend aan de basis ligt van de schade. Het bestaan van
een wettelijke verplichting, zoals die welke erin bestaat hulp te verlenen aan een persoon
in gevaar, of die op grond waarvan een verzorgingsinstelling die verzorging verstrekt
wanneer deze noodzakelijk blijkt, kan het oorzakelijk verband tussen de fout van degene
die een materiële overtreding van de wet begaat en de schade die de getroffene ten
gevolge van die fout lijdt, niet verbreken.
Dit is het geval voor dringende medische hulp: de verplichting van het territoriaal
bevoegde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om die dringende medische
hulp te verlenen is onvoorwaardelijk, hangt niet af van de staat van behoeftigheid van de
patiënt en evenmin van zijn recht op andere sociale prestaties en onderhoudsgelden; het
centrum moet die verplichting ofwel persoonlijk nakomen, door de patiënt ten laste te
nemen en hem alle verzorging te verstrekken die zijn toestand vereist, ofwel die verplichting nakomen door de kosten ten laste te nemen die de zorgverlener in zijn plaats heeft
gemaakt; de verplichting van het openbaar centrum inzake dringende medische hulp is
een hoofdverplichting en moet in elk geval worden nagekomen, zelfs indien de kosten
voor de verzorging oorspronkelijk werden gemaakt door een privé-verzorgingsinstelling.
De plicht van laatstgenoemde om een persoon in gevaar de verzorging te verstrekken die
zijn toestand vereist, is slechts subsidiair ten aanzien van de hoofdverplichting van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Wanneer de instelling de verzorging heeft verstrekt in de plaats van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, dat deze had moeten verstrekken, en van dat
centrum de kosten van die verzorging terugvordert, oefent zij niet een rechtstreekse
vordering uit die haar bij wet niet is toegekend, maar beroept zij zich alleen op de fout die
het centrum begaan heeft door die dringende medische hulp niet volledig te verzekeren,
en oefent zij alleen de rechtsvordering ex delictu uit.
Het bestreden vonnis, dat de rechtsvordering verwerpt die de eiseres tegen de
verweerder heeft ingesteld teneinde de verblijfs- en verzorgingskosten terug te vorderen
die zij heeft gemaakt bij de dringende opname en hospitalisatie van mevrouw P. , op
grond dat de eiseres tegen de patiënte geen rechtsvordering heeft ingesteld om de kosten
van haar prestaties terug te vorderen, dat het recht op dringende medische hulp een
persoonlijk recht van de patiënt is, dat de wet aan de eiseres geen enkele rechtstreekse
vordering toekent en dat de verweerder geen enkele fout kan worden verweten, daar de
medische hulp niet dringend was - wat door beide partijen, in onderlinge overeenstemming, ontkend werd -, dat mevrouw P. geen vreemdelinge was die onregelmatig in het
land verbleef, wat in het licht van de aangevoerde geschonden bepalingen niet ter zake
doet, en dat zij niet behoeftig was, wat geen voorwaarde vormt voor de wettelijke
verplichting van de verweerder, is niet naar recht verantwoord en schendt de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, alsook de artikelen 1, 57, §1, 58 (zoals het van
kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 23 december 2003), 60 en 61 van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, zoals zij op het ogenblik van de feiten van toepassing waren.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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(...)
Tweede onderdeel
De in het middel bedoelde versie van artikel 58 van de voormelde wet is, met
ingang van 13 maart 1998, opgeheven door de wet van 22 februari 1998
houdende sommige sociale bepalingen.
Het onderdeel, dat de schending aanvoert van een wetsbepaling die niet van
toepassing is op het geschil en die het bestreden vonnis overigens niet toepast, is
in zoverre niet ontvankelijk.
Voor het overige kan uit de andere artikelen van dezelfde wet waarvan de
schending wordt aangevoerd, niet worden afgeleid dat het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn de onvoorwaardelijke verplichting heeft om hulp te
verlenen aan eenieder die onmiddellijke geneeskundige verzorging behoeft.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Mahieu.

Nr. 181
3° KAMER - 9 maart 2009

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - BEDIENDEN - ARBEIDSONGEVAL - TIJDELIJKE
VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - FORFAITAIRE WETTELIJKE SCHADEVERGOEDING ONDERSCHEIDEN STELSELS - VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER
De verplichting om het vakantiegeld te betalen aan een bediende die tijdelijk volledig
arbeidsongeschikt is t.g.v. een arbeidsongeval, houdt geen verband met de in de
Arbeidsongevallenwet bepaalde schadevergoeding; die verplichting rust op de
werkgever. (Art. 1, eerste lid, 1°, en 11, Vakantiewet; Artt. 38, 41, 43, 1°, a), K.B. 30
maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie)
(D. T. L'ALIGNEMENT CITE DE L'ESPOIR, vzw)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0511.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
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Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 9 en 11 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971 (artikel 9, zoals het van kracht was zowel vóór als
na de wijziging ervan door de wetten van 22 februari 1998 en 26 maart 1999, als na de
wijziging ervan bij de wet van 22 mei 2001, en na de wijziging ervan door het koninklijk
besluit van 5 november 2002, bekrachtigd door de wet van 24 februari 2003, en door de
wet van 24 december 2002; artikel 11, zoals het van kracht was zowel vóór als na de
wijziging ervan door het koninklijk besluit van 10 juni 2001, bekrachtigd door de wet van
24 februari 2003);
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 38, 41, inzonderheid 1°, 43, inzonderheid 1°, a, en 67
van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (artikel
1, §1, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1970 en bij het koninklijk
besluit van 5 augustus 1971; artikel 38, zoals het van kracht was zowel vóór de wijziging
ervan bij het koninklijk besluit van 15 mei 1995 als na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 13 juni 2001; artikel 41, 1°, zoals het van kracht was zowel vóór als na de
wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001; artikel 43, zoals het is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1970).
- de artikelen 22, 35 en 40 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep van de verweerster gegrond en het incidenteel
beroep van de eiser ongegrond, wijzigt het beroepen vonnis en zegt voor recht dat er geen
grond bestaat om de vordering van de eiser tot betaling van het vakantiegeld voor de
periode van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval,
toe te wijzen, daar de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 moet worden toegepast,
zonder mogelijkheid tot cumulatie, verwerpt de essentiële punten van de vorderingen van
de eiser voor de litigieuze periode, die eindigt op 31 maart 2003, en veroordeelt hem tot
terugbetaling van de onrechtmatig verkregen bedragen.
Het arrest grondt zijn beslissing op de hierna vermelde redenen :
"Bespreking
De eerste rechters hebben op grond van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de verplichtingen van de werkgever inzake de betaling van het vakantiegeld
en van de modaliteiten ervan, geoordeeld dat de vorderingen (van de eiser) gegrond
waren.
Van meet af aan moet onderstreept worden dat de klachten (van de eiser) hoofdzakelijk
betrekking hebben op de periode waarin hij tijdelijk algeheel arbeidsongeschikt is
verklaard en als dusdanig door de arbeidsongevallenverzekeraar is vergoed.
Thans breidt hij zijn vordering uit tot het jaar 2004.
Het wordt niet betwist dat de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever het basisloon berekend heeft op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen en hierin met
name alle voordelen, waaronder het vakantiegeld, opgenomen heeft waarop de werknemer
recht had voor het jaar dat aan het ongeval voorafging.
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De artikelen 34 en volgende van de wet van 10 april 1971 bepalen wat onder basisloon
moet worden verstaan.
'Onder basisloon wordt verstaan het loon waarop de werknemer, in de functie waarin
hij is tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik van het ongeval, recht heeft voor
de periode van het jaar dat het ongeval voorafgaat' (artikel 34, wet van 10 april 1971).
Artikel 35 voegt hieraan toe dat 'voor de toepassing van deze wet als loon beschouwd
wordt ieder bedrag of ieder in geld waardeerbaar voordeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever aan zijn werknemer wordt toegekend ingevolge de tussen hen
bestaande arbeidsverhouding, alsmede het vakantiegeld'.
Aan artikel 35 is een paragraaf toegevoegd, volgens welke 'het vakantiegeld niet als
loon wordt beschouwd voor de berekening van de vergoedingen verschuldigd voor de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid'. De wetsbepaling is gewijzigd bij artikel 2, 1°, van de
programmawet van 11 juli 2005, die in werking is getreden op 1 juli 2005, voor de
arbeidsongevallen die vanaf die datum hebben plaatsgevonden. Die bepaling is te dezen
echter niet van toepassing, aangezien ze niet van kracht was op het ogenblik van de
beschouwde tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
De verminderingen die (de eiser) wat dat betreft in rekening heeft gebracht, op grond
dat een cumulatie zou zijn toegestaan, zijn echter strijdig met de teksten die op het ogenblik van de feiten van kracht waren.
Artikel 46 van de wet van 10 april 1971 bepaalt dat er een rechtsvordering door de
getroffene of door zijn rechthebbenden kan worden ingesteld tegen de personen, andere
dan de werkgever (behoudens uitzonderingen, die te dezen noch zijn verantwoord noch
zijn aangetoond), die voor het ongeval aansprakelijk zijn. Hetzelfde artikel voegt hieraan
toe dat de verzekeringsonderneming verplicht is de uit de wet voortvloeiende vergoedingen te betalen.
Het is nodig de algemene beginselen die aan de basis liggen van de vergoeding,
gegrond op de wet van 10 april 1971, hier in herinnering te brengen.
De wet van 10 april 1970 raakt de openbare orde.
Dat heeft tot gevolg dat de wettelijk bepaalde vergoedingen niet vervangen mogen
worden door contractuele vergoedingen, die niet beantwoorden aan het door de sociale
zekerheid beoogde doel.
De vergoeding die in het kader van de wet van 10 april 1971 wordt toegekend, is een
forfaitaire vergoeding.
Dit betekent dat zij volgens de wettelijk bepaalde regels, modaliteiten en termijnen
moet worden berekend en uitbetaald.
De werkgever kan aan zijn werknemers, bij overeenkomst of vrijwillig, bovenop de
wettelijke voordelen bijkomende voordelen toekennen, mits deze niet in de plaats komen
van die bij wet ingevoerde regeling (Jean-Marie Bolle, 'La loi du 10 avril 1971 sur les
accidents de travail et les arrêtés d'application', teksten en commentaar, derde uitgave,
bladzijden 107 en volgende).
Elke dading over de bij wet toegekende rechten is verboden, aangezien de dading
impliceert dat beide partijen wederzijds van hun rechten afzien.
Het basisloon heeft betrekking op het jaar dat aan het ongeval voorafgaat. Het wordt
berekend op grond van de functie die op het ogenblik van het ongeval uitgeoefend werd
en de periode moet volledig zijn, d.w.z. dat het jaar volledig gepresteerd moet zijn of dat
er een hypothetisch loon weder moet worden samengesteld.
De prestaties die toegekend worden in het kader van de Arbeidsongevallenwet, zijn
onmiskenbaar socialezekerheidsprestaties. In dat verband heeft de wetgever gezorgd voor

Nr. 181 - 9.3.09

HOF VAN CASSATIE

757

een aangepaste beschermingsregeling voor de getroffenen, namelijk de volgende :
a) De getroffene beschikt over een rechtstreekse vordering tegen de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever, wat de werknemer beschermt tegen zowel het eventuele
onvermogen van zijn werkgever als tegen elke druk die op hem wordt uitgeoefend. De
vergoedingsregeling voor arbeidsongevallen is dus gegrond op een dubbele rechtsverhouding: enerzijds de contractuele verhouding tussen de werkgever en zijn verzekeraar en,
anderzijds, de verhouding die in het kader van de vergoeding tot stand komt tussen de
getroffene, eiser van de vergoeding, en de arbeidsongevallenverzekeraar.
b) Geen enkele vervalclausule kan door de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de eiser
van de vergoeding worden aangevoerd. Wat dat betreft ontslaan de niet-betaling van de
premie door de werkgever of een verkeerde omschrijving van het risico de verzekeraar
niet van zijn verplichting om de getroffene te vergoeden.
c) Om het arbeidsongeval aan te tonen, beschikt de werknemer over belangrijke wettelijke vermoedens die in zijn voordeel zijn ingevoerd.
d) Alle beheers- en proceskosten die verband houden met de toepassing van de wet,
vallen ten laste van de verzekeraar. De akten en getuigschriften die vereist zijn voor de
toepassing van de Arbeidsongevallenwet, worden aan de werknemers gratis verstrekt.
e) Het Fonds voor arbeidsongevallen en het Ministerie van Sociale Zaken waken over
een strikte toepassing van de wet. Daarenboven moet elk ongeval dat aanleiding geeft tot
vergoeding van een blijvende ongeschiktheid, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het
F.A.O. of, bij betwisting, aan de arbeidsgerechten, die ambtshalve toezicht houden op de
toepassing van de wet.
De wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde
(Belgisch Staatsblad van 6 september 1995), gewijzigd door de wet van 25 juni 1997
(Belgisch Staatsblad van 13 september 1997), is van toepassing op de arbeidsongevallenverzekeraars. Een koninklijk besluit van 24 november 1997 (Belgisch Staatsblad van 23
december 1997) preciseert de uitvoering ervan met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekering in de privésector.
De hierboven herhaalde beginselen hebben tot gevolg dat de werkgever verplicht is de
verzekering te sluiten. De vergoeding van arbeidsongevallen houdt geen rekening met
vergoedingen die bij overeenkomst of dading worden toegekend en geen enkele overeenkomst kan worden gesloten die strijdig is met de wettelijke bepalingen. De vergoeding is
forfaitair.
Sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 april 1971 is de arbeidsongevallen-verzekeraar de enige in de privé-sector die de vergoedingen in hun geheel verschuldigd is. De
getroffene kan tegen hem een rechtstreekse vordering instellen (zie, in die zin : Luc van
Gossum, Les accidents du travail, vijfde uitgave, p. 13 en volgende).
Die beginselen worden tevens herhaald door een andere auteur (Emile Van Laer, La loi
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, commentaires, l'application, jurisprudence,
Bruylant, p. 11 e.v.).
De arbeidsongevallenwet is een 'wet van openbare orde'. Elke overeenkomst die strijdig
is met de bepalingen van die wet, is bijgevolg van rechtswege nietig. Dit wil zeggen dat
de wet vereist dat de getroffenen de wettelijke vergoedingen ontvangen en dat die vergoedingen gevestigd, berekend en betaald worden volgens de daarin vastgelegde rechtsregels.
Elke overeenkomst die deze door een andere wijze van herstel vervangt, zelfs al is die
gunstiger voor de getroffene, is van rechtswege nietig. Ook de afstand door de getroffene
van zijn rechten is nietig. Wel mag er aan de getroffene, bij overeenkomst, voordelen
toegekend worden ter aanvulling van de wettelijke regeling.
Dezelfde auteur voegt hieraan toe dat de getroffene geen rechtsmiddel meer kan
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aanwenden tegen zijn werkgever, maar wel tegen het Fonds voor arbeidsongevallen,
waartoe hij zich moet wenden.
Krachtens het eerste artikel van de wet van 10 april 1971, is deze wet van toepassing op
alle personen, zowel de werkgevers als de werknemers, die onderworpen zijn aan de
sociale zekerheid van de werknemers...
Wat betreft de vergoeding die verschuldigd is aan de getroffenen van een arbeidsongeval, voegt dezelfde auteur hieraan toe dat de Arbeidsongevallenwet een strikt limitatieve opsomming geeft van de posten die vergoed moeten worden, de wijze van berekening en de rechthebbenden. Dit is een forfaitaire wet.
Emile Van Laer (op. cit., p. 38) preciseert het volgende :
Het (enkel en dubbel) 'vakantiegeld' moet opgenomen worden in het loon. Het in
aanmerking te nemen bedrag is niet het vakantiegeld dat is ontvangen in de loop van de
referteperiode, aangezien het betrekking heeft op het jaar voordien. Het wordt berekend
op grond van de percentages die zijn vastgesteld door de koninklijke besluiten betreffende
het vakantiegeld, die de collectieve arbeidsovereenkomsten bekrachtigen.
Jean-Marie Geradin, ten slotte, die met name het basisloon bestudeert, schrijft (in "les
Chroniques de droit à l'usage du palais", deel 6, "risques professionnels - droit social et
fiscal, commission université-palais, 1988, p. 1 e.v.), dat het koninklijk besluit nr. 128 van
30 december 1982 bepaald heeft dat het vakantiegeld opgenomen diende te worden in het
basisloon dat als grondslag dient voor de berekening van de vergoeding. Thans wordt
unaniem aangenomen dat het ook om het dubbel vakantiegeld gaat (zie, in die zin, Cass.,
10 maart 1975, J.T.T., 1976, p. 239).
De eindejaarspremies, ongeacht de benaming die eraan gegeven wordt, moeten ook
hierin worden opgenomen (zie de verwijzingen door de auteur).
Bijgevolg volgt uit die opsomming van rechtspraak en rechtsleer dat er niet verwezen
hoeft te worden naar de wet betreffende de jaarlijkse vakantie om de vergoeding te berekenen die verschuldigd is tijdens de periode van algehele arbeidsongeschiktheid.
Dit geldt niet voor de periode na de arbeidsongeschiktheid, d.i. tussen 1 april 2004 en
31 december 2004, toen het werk werd hervat. Op die periode is de wetgeving betreffende
de jaarlijkse vakantie opnieuw van toepassing. De partijen moeten wat dat betreft de
mogelijkheid krijgen om hierover tegenspraak te voeren. Het debat moet heropend
worden.
In tegenstelling tot wat (de eiser) betoogt, is er geen cumulatie mogelijk van de vergoedingen die door de wetten op het vakantiegeld worden toegekend tijdens de periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en die welke door de wet van 10 april 1971 worden
toegekend. De cumulatie druist in tegen de bij wet bepaalde forfaitaire vergoeding, daar
ze de werkgever zou verplichten zelfs gedeeltelijke vergoedingen te blijven betalen die hij
krachtens die wet van openbare orde niet meer hoeft te betalen.
Indien het standpunt van (de eiser) gevolgd werd, dan zou dit leiden tot een volstrekt
onverantwoorde discriminatie tussen de door een arbeidsongeval getroffen werknemer,
die tweemaal vakantiegeld zou ontvangen, en de ongedeerde werknemer.
Terugvordering van het onverschuldigd betaalde
(De verweerster) vordert de terugbetaling van de onterecht gestorte bedragen, die zij
begroot op 4.573,08 euro.
Op grond van de hierboven uiteengezette beginselen en van de betalingen die zijn
verricht zonder erkenning van schade, moet de terugbetaling van het onverschuldigd
betaalde bevolen worden.
Grieven
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Het arbeidshof stelt vast dat de eiser als bediende bij de verweerder werkte, toen hij op
12 augustus 1999 getroffen werd door een arbeidsongeval dat leidde tot een tijdelijke
algehele arbeidsongeschiktheid van 12 augustus 1999 tot 31 maart 2003, die door de
arbeidsongevallenverzekeraar is vergoed.
De eiser vorderde, zoals het arbeidshof overigens vaststelt, de betaling, ten laste van
zijn werkgever, van het enkel en dubbel vakantiegeld voor de jaren 2000 tot 2002 en van
het dubbel vakantiegeld voor 2003 (daar het enkel vakantiegeld voor 2003 was betaald
door de werkgever) en breidde zijn vordering uit tot het jaar 2004.
Luidens artikel 1 van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, zijn deze gecoördineerde wetten toepasselijk op de
personen die onderworpen zijn aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers.
Het werd niet betwist dat de eiser onderworpen was aan de socialezekerheidsregeling
voor werknemers.
Volgens artikel 9 van diezelfde gecoördineerde wetten, zoals het in de verschillende
versies van toepassing was in de periode 2000-2004, mag de Koning voor de hoofdarbeiders de basis en de wijze van berekening van het vakantiegeld bepalen.
Artikel 11 van diezelfde gecoördineerde wetten bepaalt dat de Koning voor de hoofdarbeiders de voorwaarden bepaalt waaronder de met dagen normale werkelijke arbeid
gelijkgestelde inactiviteitsdagen in aanmerking mogen worden genomen, alsook het fictief
loon dat als grondslag moet dienen voor de berekening van het vakantiegeld van de gelijkgestelde dagen.
Volgens artikel 1, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers, zijn de bepalingen van dat besluit in beginsel van toepassing
op al de personen die onderworpen zijn aan de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971.
Het werd niet betwist dat de eiser onderworpen was aan de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971.
Krachtens artikel 38 van datzelfde koninklijk besluit betaalt de werkgever, aan de
bediende (...) die vakantie neemt :
1° de normale bezoldiging in overeenkomst met de vakantiedagen;
2° per maand in de loop van het vakantiedienstjaar gepresteerde of daarmede gelijkgestelde dienst, een toeslag die gelijk is aan 1/12 van 90 pct. en van de brutowedde van de
maand waarin de vakantie ingaat.
Volgens artikel 41, 1°, van datzelfde koninklijk besluit worden, voor de berekening van
het bedrag van het vakantiegeld, met dagen werkelijke arbeid gelijkgesteld, en, met
ingang van 1 januari 2003, met dagen normale werkelijke arbeid, de dagen arbeidsonderbreking ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte, aanleiding gevend tot schadeloosstelling.
Het werd niet betwist dat de eiser de arbeid ten gevolge van een arbeidsongeval heeft
moeten onderbreken van 12 augustus 1999 tot 31 maart 2003.
De duur van de gelijkstelling van de dagen arbeidsonderbreking ten gevolge van een
arbeidsongeval dat tot schadeloosstelling aanleiding geeft, wordt volgens de bewoordingen van artikel 43 van datzelfde koninklijk besluit beperkt tot de periode van tijdelijke
algehele arbeidsongeschiktheid.
Het werd niet betwist dat de periode van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid van
de eiser liep van 12 augustus 1999 tot 31 maart 2003.
Artikel 67 van datzelfde koninklijk besluit bepaalt dat wanneer het voor de bediende

760

HOF VAN CASSATIE

9.3.09 - Nr. 181

onmogelijk is zijn vakantie te nemen, het vakantiegeld hem dan uitbetaald wordt op de
normale vakantiedatum vastgesteld in de onderneming waar hij voor het laatst werkzaam
was en uiterlijk op 31 december van het jaar dat op het vakantiedienstjaar volgt.
De omstandigheid dat de eiser, die tijdelijk algeheel arbeidsongeschikt was, in de
onmogelijkheid verkeerde om zijn vakantie te nemen, ontzegde hem het recht op vakantiegeld dus niet.
Geen enkele wettelijke bepaling ontzegt de bediende, die getroffen wordt door een
arbeidsongeval dat aanleiding geeft tot schadeloosstelling door de arbeidsongevallenverzekeraar, het recht op het vakantiegeld ten laste van zijn werkgever.
De omstandigheid 1) dat de eiser is getroffen door een arbeidsongeval dat tijdens de
periode van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid aanleiding gaf tot betaling, door de
arbeidsongevallenverzekeraar, van de vergoedingen bepaald in artikel 22 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 2) dat die vergoeding is vastgesteld op basis van het
gemiddelde dagbedrag dat, luidens artikel 40 van die wet van 10 april 1971, gelijk is aan
het basisloon gedeeld door 365, en 3) dat, met toepassing van artikel 35 van diezelfde wet,
onder basisloon verstaan wordt, het loon waarop de werknemer recht heeft voor het jaar
dat aan het ongeval voorafging, in de functie waarin hij was tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik van het ongeval, en dat luidens artikel 35 van diezelfde wet ook het
vakantiegeld omvat, ontzegt de bediende geenszins het recht op het vakantiegeld ten laste
van zijn werkgever.
Het vakantiegeld, enerzijds, en de vergoedingen die toegekend worden ten gevolge van
een arbeidsongeval, anderzijds, zijn immers rechten die zijn vastgesteld door afzonderlijke bepalingen van dwingend recht. Het vakantiegeld vormt geen schadeloosstelling
voor een arbeidsongeschiktheid. De Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ontslaat de
werkgever niet van de betaling van het vakantiegeld.
Het recht op vakantiegeld beoogt geenszins de vergoeding van de ongeschiktheden ten
gevolge van een arbeidsongeval. Het is geenszins een vervanging voor een wettelijke
regeling tot vergoeding van arbeidsongevallen en het is evenmin een dading over rechten
die door de Arbeidsongevallenwet zijn toegekend.
Noch de dwingende aard van de Arbeidsongevallenwet, noch het feit dat de getroffene
van een arbeidsongeval een rechtstreekse vordering kan instellen tegen de enige schuldenaar van de vergoedingen, de arbeidsongevallenverzekeraar, noch de onmogelijkheid om
tegen de werkgever een rechtsmiddel aan te wenden, noch enig andere omstandigheid die
in het bestreden arrest vermeld wordt, impliceren dat de cumulatie tussen, enerzijds, de
vergoedingen die door de Arbeidsongevallenwet worden toegekend en, anderzijds, het
vakantiegeld, "strijdig" zou zijn "met de forfaitaire vergoeding" die bepaald wordt in de
Arbeidsongevallenwet.
Het arbeidshof, dat de eiser het voordeel ontzegt van het vakantiegeld voor de periode
van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, dat
door de arbeidsongevallenverzekeraar is vergoed, en de eiser veroordeelt tot terugbetaling
van de bedragen die hem tijdens die periode van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van een arbeidsongeval als vakantiegeld zijn gestort, schendt alle in het
middel bedoelde wettelijke bepalingen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid van het middel
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De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het middel
maakt geen melding van de schending van de artikelen 42, 46 en 49 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Het middel verwijt het arrest dat het ten onrechte weigert toepassing te maken
van de in dat middel vermelde artikelen van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, en van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van die wetten.
Indien het middel gegrond is, volstaat de schending van die bepalingen om tot
cassatie van de bestreden beslissing te leiden.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
Artikel 1, eerste lid, 1°, van de voormelde gecoördineerde wetten bepaalt dat
die gecoördineerde wetten, in de regel, toepasselijk zijn op de personen die
onderworpen zijn aan de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers.
Volgens artikel 11 van die wetten bepaalt de Koning voor de hoofdarbeiders
de inactiviteitsdagen die met dagen werkelijke arbeid of met dagen normale
werkelijke arbeid worden gelijkgesteld, de voorwaarden waaronder zij in
aanmerking mogen worden genomen, alsook het fictief loon dat als grondslag
voor de berekening van het vakantiegeld van de gelijkgestelde dagen moet
dienen.
Krachtens artikel 38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, betaalt de
werkgever aan de bediende die vakantie neemt, de normale bezoldiging in overeenkomst met de vakantiedagen, alsook een toeslag.
Artikel 41 van datzelfde koninklijk besluit bepaalt dat, voor de berekening van
het bedrag van het vakantiegeld, bepaalde dagen arbeidsonderbreking met dagen
normale werkelijke arbeid gelijkgesteld worden; hieronder vallen ook de dagen
die voortvloeien uit een arbeidsongeval dat tot vergoeding aanleiding geeft.
Volgens artikel 43, 1°, a), van dat besluit, wordt de volledige periode van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een dergelijk ongeval in
aanmerking genomen in het kader van die gelijkstelling.
Uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat de verplichting om die vakantiegelden
te betalen, die verschuldigd zijn aan een bediende die tijdelijk algeheel arbeidsongeschikt is ten gevolge van een arbeidsongeval, geen verband houdt met de
schadevergoeding die is bepaald in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
en, anderzijds, dat dit vakantiegeld door de werkgever betaald moeten worden.
Het arrest stelt vast dat de eiser die als bediende in dienst van de verweerster
werkt, getroffen werd door een arbeidsongeval, dat de arbeidsongevallen-verzekeraar een algehele arbeidsongeschiktheid van 12 augustus 1999 tot 31 maart
2003 heeft erkend, dat de eiser de betaling van het vakantiegeld voor de jaren
2000 tot 2003 vordert en dat hij zijn vordering, in hoger beroep, uitbreidt tot het
jaar 2004.
Het arrest verantwoordt door geen enkele overweging die het grondt op de wet
van 10 april 1971 en, in het bijzonder, op het verbod om af te wijken van de door
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die wet ingevoerde regeling tot forfaitaire schadevergoeding door de arbeidsongevallenverzekeraar, zijn beslissing om het gevorderde vakantiegeld te weigeren,
naar recht.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het principaal hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
9 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 182
3° KAMER - 9 maart 2009

1º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP - ARTIKEL 1134, DERDE LID, B.W.
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHTSMISBRUIK - BEGRIP - ARTIKEL 1134,
DERDE LID, B.W.
3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW - RECHTSMISBRUIK - GEVOLG UITDRUKKELIJK COMMISSOIR BEDING - RECHT VAN ONTBINDING - TOEPASSING
1º en 2º Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk
de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig
en bedachtzaam mens; dit is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade
niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen
heeft; bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening
houden met alle omstandigheden van de zaak1 (Art. 1134, derde lid, B.W.)
3º De aanwending van het recht van ontbinding voortvloeiend uit een uitdrukkelijk
commissoir beding kan, op zich, rechtsmisbruik vormen2.
(B. e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 12 dec. 2005, AR S.05.0035.F, AC, 2005, nr. 664.
2 Zie anders. concl. O.M. in Pas., 2009, I, nr. 182.
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(AR C.08.0331.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2008 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 19 februari 2009 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, inzonderheid derde lid, 1184, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk niemand van zijn recht misbruik mag
maken, en dat met name inzake overeenkomsten is vastgelegd in artikel 1134, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verwerpt, met wijziging van het beroepen vonnis van 20 oktober
2006 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, de oorspronkelijke vordering van de
eisers, en beslist dat de heer J. zijn recht om de verkoopovereenkomst van de blote
eigendom van een opbrengsthuis gelegen (...) te (...), en van twee parkeerplaatsen in het
flatgebouw (...), gelegen (...) , te ontbinden, niet bedrieglijk misbruikt heeft, op grond van
alle redenen die alhier als uitdrukkelijk weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid
om de volgende redenen :
"2. Het uitdrukkelijk commissoir beding en het rechtsmisbruik
De ontbindende voorwaarde die de partijen aan hun overeenkomsten hebben toegevoegd, is geoorloofd, daar zij van de artikelen 1184 en 1978 van het Burgerlijk Wetboek
mogen afwijken (Cass., 28 mei 1964, Pas., 1964, I, p. 1019).
Dat uitdrukkelijk commissoir beding, dat in de ontbinding 'van rechtswege' voorziet
zodra zelfs maar één termijn van de rente niet is betaald, ontneemt de rechter de bevoegdheid om te oordelen of de contractuele tekortkoming ernstig genoeg is om de ontbinding
van de overeenkomst te verantwoorden. Krachtens de wilsautonomie van de partijen, zijn
ze immers vooraf overeengekomen dat een dergelijke tekortkoming tot ontbinding leidt.
De rechter is gebonden door die overeenkomst.
Aangezien, daarenboven, de ontbinding 'van rechtswege' geschiedt wanneer de voorwaarden voor de toepassing van het uitdrukkelijk commissoir beding vervuld zijn - wat te
dezen het geval is, zoals uit het voorgaande blijkt - worden de gevolgen van de ontbinding
niet opgeheven, opgeschort of afgezwakt door het feit dat achteraf nog betalingen zijn
gedaan.
De (eisers) kunnen niet aanvoeren dat (de verweerster) (en vóór haar, A.J.) een sanctie
hebben toegepast die niet in verhouding tot de verweten tekortkomingen stond en aldus
misbruik heeft gemaakt van het haar bij de overeenkomsten toegekende recht, daar zij,
door die akten te ondertekenen, erkend hebben dat de niet-betaling van één enkele rentetermijn ernstig genoeg was.
Te dezen leidt de door de (eisers) bekritiseerde sanctie tot :
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1° de ontbinding van de verkopen en
2° het recht van de renteheffer om zowel de reeds ontvangen rentetermijnen als de aan
de goederen aangebrachte verbeteringen en hun waardeverhogingen voor zich te houden
als vergoeding voor de genotsderving en als schadeloosstelling, zonder de mogelijkheid
om, op die grond, van hem iets terug te vorderen of zich op hem te verhalen.
Aangezien de partijen de ontbinding van de verkopen uitdrukkelijk als sanctie zijn
overeengekomen, kan deze niet worden bekritiseerd, daar de ontbinding in de lijn ligt van
de eerbiediging van het beginsel dat de partijen de door hen ondertekende overeenkomsten te goeder trouw moeten uitvoeren.
Daarenboven vormt de contractuele toekenning van een vergoeding ten voordele van de
renteheffer, ten laste van de renteplichtigen - dit is, in dit geval, het recht om de betaalde
rentetermijnen voor zich te houden - een strafbeding in de zin van de artikelen 1226 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Wat dat betreft betogen de (eisers) ten onrechte dat het beding onrechtmatig zou zijn, in
zoverre zij de vergoeding van de 'genotsderving' beoogt, terwijl het de overdracht van
blote eigendommen betrof en A.J. het vruchtgebruik van de goederen heeft behouden. Dit
standpunt kan niet in aanmerking worden genomen, in zoverre het aan het begrip 'genot'
ten onrechte een strikte betekenis geeft, aangezien niet kan worden betwist dat A.J., toen
hij de blote eigendom overdroeg, het 'volle genot' (usus + fructus + abusus) van zijn
goederen verloren heeft, daar hij met name niet langer volledig en vrij over die goederen
kon beschikken, bijvoorbeeld om er een hypotheek op te vestigen.
Artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende : "De rechter kan,
ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat in het betalen van een
bepaalde geldsom verminderen, wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat
de partijen konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden".
In dit geval brengen de (eisers) geen enkel objectief gegeven in het debat, dat kan
aantonen dat het bedrag van de rentetermijnen die A.J. ontvangen heeft, 'kennelijk' de
schade te boven gaat die hij geleden heeft door de niet-uitvoering van de overeenkomst,
en die niet alleen voortvloeit uit de opsplitsing van het hierboven bedoelde eigendom,
maar ook, met name, uit de ongerustheid en de ontreddering die een bejaarde ervaart
[wanneer hij] de termijnen van een rente niet op hun vervaldag ontvangt.
Het is wat dat betreft relevant erop te wijzen dat de (eisers), volkomen subsidiair, de
betaling van een provisie van 150.000,00 euro vorderen, maar niet de minste eurocent
ervan verantwoorden.
Het hof (van beroep( wijst er ten slotte op dat niet wordt aangetoond, of zelfs maar
aangevoerd, dat het uitdrukkelijk commissoir beding voortvloeit uit een speculatie van
A.J. over de niet-uitvoering van de overeenkomst, met het opzet om hieruit een abnormaal
voordeel te halen.
Uit de voorgaande vaststellingen en overwegingen volgt dat de leer van het misbruik
van recht te dezen niet van toepassing is en dat het strafbeding effect moet sorteren, ter
uitvoering van het beginsel dat de partijen de door hen ondertekende overeenkomsten te
goeder trouw moeten uitvoeren".
Grieven
Wanneer de verkoop op lijfrente gesloten wordt onder een uitdrukkelijke ontbindende
voorwaarde, kan zij door de renteheffer van rechtswege ontbonden worden in geval van
een tekortkoming van de renteplichtige.
In geval van ontbinding kan de rechter nagaan of de uitvoering van de overeengekomen
uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde geen rechtsmisbruik oplevert.
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Krachtens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbiedt de uitvoering te
goeder trouw van de overeenkomsten een partij immers om misbruik te maken van de
rechten die de overeenkomst haar toekent.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de
grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en oplettend
persoon te buiten gaat. Dat is met name het geval wanneer een partij, uitsluitend in haar
eigen belang, gebruik maakt van een recht dat zij uit de overeenkomst put en hieruit een
voordeel haalt dat niet in verhouding staat tot de correlatieve last van de andere partij.
Om te bepalen of er sprake is van rechtsmisbruik, moet de rechter, bij de beoordeling
van de voorhanden zijnde belangen, rekening houden met alle omstandigheden van de
zaak en moet hij met name nagaan of de toegebrachte schade al dan niet in verhouding
staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogd of verkregen heeft.
Het bestreden arrest beslist dat de heer J. en, na hem, de verweerster, geen misbruik
hebben gemaakt van hun recht om de verkopen te ontbinden, op grond dat "de gevolgen
van (het uitdrukkelijk commissoir beding( niet worden opgeheven, opgeschort of afgezwakt door het feit dat achteraf nog betalingen zijn gedaan", dat "(de eisers), door die
akten te ondertekenen, erkend hebben dat de niet-betaling van één enkele rentetermijn
ernstig genoeg was", dat "(de eisers) geen enkel objectief gegeven in het debat brengen,
dat kan aantonen dat het bedrag van de rentetermijnen die A.J. ontvangen heeft, 'kennelijk' de schade te boven gaat die hij geleden heeft door de niet-uitvoering van de overeenkomst" en dat "niet wordt aangetoond, of zelfs maar aangevoerd, dat het uitdrukkelijk
commissoir beding voortvloeit uit een speculatie van A.J. over de niet-uitvoering van de
overeenkomst, met het opzet om hieruit een abnormaal voordeel te halen".
Het arrest, dat verklaart uitspraak te doen over het bestaan van een rechtsmisbruik,
onderzoekt nergens in zijn redengeving of de heer A.J. en, na hem, de verweerster, uit de
uitoefening van hun recht tot ontbinding - dit is de ontbinding van de verkopen en het
behoud van de ontvangen rentetermijnen - een voordeel hebben gehaald dat niet in
verhouding staat tot de correlatieve last van de eisers en of zij, bijgevolg, hun recht
hebben uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van
dat recht door een voorzichtige en oplettende persoon te buiten gaat.
Het bestreden arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord en schendt artikel 1134,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig, de artikelen 1184, 1382
en 1383 van datzelfde wetboek, en miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
niemand van zijn recht misbruik mag maken.
Het bestreden arrest, waarvan de redenen het Hof niet in staat stellen na te gaan hoe de
appelrechters het begrip rechtsmisbruik hebben beoordeeld, is op zijn minst niet regelmatig met redenen is omkleed en schendt derhalve artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, strekken alle
overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan,
tot wet.
Het in het derde lid van die bepaling vastgelegde beginsel, krachtens hetwelk
de overeenkomst te goeder trouw ten uitvoer moet worden gebracht, verbiedt een
partij om misbruik te maken van een hem door de overeenkomst toegekend
recht.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en
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oplettend persoon te buiten gaat. Dit is inzonderheid het geval wanneer de
veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van
dat recht beoogd of verkregen heeft. Bij de beoordeling van de voorhanden
zijnde belangen, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van
de zaak.
Het arrest stelt vast dat A.J. aan de eisers de blote eigendom van drie panden
verkocht heeft, tegen betaling van lijfrenten en op grond van akten die een
uitdrukkelijk commissoir beding bevatten in geval van niet-betaling van een
termijn van de rente, en die de renteheffer, in geval van toepassing van dat
beding, het recht geven om, als vergoeding, de ontvangen rentetermijnen voor
zich te houden.
Het arrest vermeldt dat "aangezien de ontbinding 'van rechtswege' geschiedt
wanneer de voorwaarden voor de toepassing van het uitdrukkelijk commissoir
beding vervuld zijn - wat te dezen het geval is (...), en dat de eisers "niet kunnen
aanvoeren dat (de verweerster) (en vóór haar, A.J.) een sanctie hebben toegepast
die niet in verhouding tot de verweten tekortkomingen stond en aldus misbruik
heeft gemaakt van het haar bij de overeenkomsten toegekende recht, daar zij,
door die akten te ondertekenen, erkend hebben dat de niet-betaling van één
enkele rentetermijn ernstig genoeg was".
Het arrest wijst erop dat de door de eisers betwiste sanctie enerzijds bestaat in
de ontbinding van de verkopen en, anderzijds, in de toepassing van het overeengekomen strafbeding, en oordeelt vervolgens dat "aangezien de partijen de
ontbinding van de verkopen uitdrukkelijk als sanctie zijn overeengekomen, deze
niet kan worden bekritiseerd, daar de ontbinding in de lijn ligt van de eerbiediging van het beginsel dat de partijen de door hen ondertekende overeenkomsten
te goeder trouw moeten uitvoeren" en dat er te dezen geen grond bestaat om het
bedrag van de overeengekomen vergoeding op grond van artikel 1231 van het
Burgerlijk Wetboek te verminderen, en besluit hieruit dat "niet wordt aangetoond, of zelfs maar aangevoerd, dat het uitdrukkelijk commissoir beding voortvloeit uit een speculatie van A.J. over de niet-uitvoering van de overeenkomst,
met het opzet om hieruit een abnormaal voordeel te halen" en dat "de leer van
het misbruik van recht te dezen niet van toepassing is".
Het arrest, dat aldus niet onderzoekt of A.J. en, na zijn overlijden, de verweerster, uit de uitoefening van hun recht tot ontbinding geen voordeel hebben
gehaald dat niet in verhouding stond tot de correlatieve last van de eisers, gelet
op het feit dat dit gebruik niet alleen het behoud van de ontvangen rentetermijnen
maar ook het voordeel van de teruggave van de verkochte goederen impliceerde,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het principaal hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
9 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 183
3° KAMER - 9 maart 2009

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ) - PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - VRUCHTGEBRUIK GEVESTIGD ONDER DE
LEVENDEN - OPZEGGING - VERBOD - GRENS
De regel volgens welke de opzegging voor persoonlijke exploitatie niet kan worden
aangevoerd door de titularis van een vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de
wil van de mens, geldt niet voor een opzegging door een blote eigenaar en door een
vruchtgebruiker van het goed, nadat zij samen het goed verkregen hebben. (Art. 9, derde
lid, Pachtwet)
(B. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0445.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 mei 2008 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
De zaak is bij beschikking van 19 februari 2009 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 9, derde lid, van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de opzegging die de verweerders op 14 september 2004
aan de eisers hebben gedaan, geldig, op grond dat het verbod, voor de titularis van een
vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de wil van de mens, om zich te beroepen
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op een opzegging voor persoonlijke exploitatie - een verbod dat is bepaald in artikel 9,
derde lid, van de in het middel bedoelde wet van 4 november 1969, "te dezen niet van
toepassing is", om alle redenen die alhier als volledig weergegeven worden beschouwd,
en, inzonderheid, op grond dat "artikel 9, derde lid, van de pachtwet, luidens hetwelk 'de
opzegging voor persoonlijke exploitatie niet als reden kan worden aangevoerd door de
titularis van een vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de wil van de mens', is
ingevoerd bij de wet van 7 november 1988 en vervolgens is gewijzigd door de wet van 3
mei 2003 (...) om bedrieglijke terugnames te voorkomen;
het doel was te beletten dat een eigenaar die noch de hoedanigheid had noch bevoegd
was om de pacht voor persoonlijke betrekking op te zeggen, de vrijheid van betrekking
kon terugkrijgen door een bedrieglijke opsplitsing van zijn eigendomsrecht, met name
door voor bepaalde tijd een vruchtgebruik onder de levenden in te stellen, zodat de
vruchtgebruiker over voldoende tijd beschikte om van de opzegging kennis te geven en de
gronden tot aan het einde van het vruchtgebruik te blijven exploiteren, om daarna de volle
eigendom van het goed terug te krijgen en over een goed te beschikken dat 'vrij' is van de
pacht die erop gevestigd was;
uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 3 mei 2003 volgt immers dat artikel
2 wil 'voorkomen dat een vruchtgebruik wordt gevestigd ten voordele van een natuurlijk
of rechtspersoon teneinde de pacht te beëindigen' en, bijgevolg, 'dat een beroep wordt
gedaan op de instelling van het vruchtgebruik onder de levenden om de pachtwet te
omzeilen' (...);
het risico dat de wet, in strijd met de geest ervan, de eigenaars-verpachters bestraft die
werkelijk en oprecht overwegen om, door de oprichting van een vennootschap, landbouwer te worden, werd opgeworpen tijdens de algemene bespreking van het wetsvoorstel
(...);
op het bezwaar van de heer P. Lejeune, die afgevaardigd was door het eigenarensyndicaat, dat 'het niet geoorloofd is om systematisch en automatisch de opzegging te verbieden
in het kader van het vruchtgebruik', antwoordde de auteur van het voorstel dat dit voorstel
'enkel de gevallen viseert waarbij de eigenaar zijn goed terugneemt en een vennootschap
opricht, met als enige doeleinde het winstbejag, onder meer door het opstrijken van subsidies. De Pachtwet wordt hierdoor omzeild' (...);
de laatste gedachtewisseling werd besloten met de bevestiging dat het wetsvoorstel, dat
vervolgens werd goedgekeurd, 'verfijningen tracht aan te brengen om misbruiken en
kunstgrepen te voorkomen, met vruchtgebruik of landbouwvennootschappen met zaakvoerders die hun beroepsactiviteit niet overwegend in die vennootschappen uitoefenen'
(...);
(...) de situatie van de (verweerders) verschilt te dezen van die welke de wetgever voor
ogen heeft : de vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben samen het gehele eigendom
verkregen en de pacht is door beiden opgezegd; dit is een situatie die niet bedoeld wordt
in artikel 9, derde lid;
het vruchtgebruik is dus niet ten voordele van een rechtspersoon ingesteld, met de
bedoeling de pacht te beëindigen, maar die rechtspersoon heeft het goed samen met de
(blote) eigenaars verkregen;
ook de opzegging wegens persoonlijke exploitatie is niet 'aangevoerd door de titularis
van een vruchtgebruik', zoals verboden door artikel 9, derde lid, maar door de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, die samen over het volledige eigendomsrecht beschikken,
wat, conform de geest van de wet, volledig uitsluit dat de (blote) eigenaar niet voldoet aan
de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke exploitatie van het goed en zich achter
een vruchtgebruiker verschuilt om een opzegging wegens persoonlijke betrekking ter
kennis te brengen;
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gelet op het voorgaande, is artikel 9, derde lid, van de Pachtwet te dezen niet van
toepassing, en rijst de door de (verweerders) gestelde vraag naar de verenigbaarheid van
dat artikel met artikel 838 van het Wetboek van Vennootschappen, dat rekening houdt met
de mogelijkheid dat de opzegging ter kennis wordt gebracht door een landbouwvennootschap die alleen maar over een gebruiks- of genotsrecht beschikt, bijgevolg niet".
Grieven
Luidens het in het middel bedoelde artikel 9, derde lid, van de wet van 4 november
1969, "kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie niet als reden worden aangevoerd
door de titularis van een vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de wil van de
mens". Die bepaling bestaat in zijn huidige vorm sinds de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet, die de voorwaarde dat het vruchtgebruik
onder de levenden "voor bepaalde tijd" gevestigd moet zijn, heeft opgeheven.
Uit het in het middel bedoelde artikel 9, derde lid, van de wet van 4 november 1969
volgt geenszins dat het aan de vruchtgebruiker opgelegde verbod niet van toepassing is
wanneer de opzegging zowel door de vruchtgebruiker als door de blote eigenaar ter
kennis is gebracht; het is voldoende dat de opzegging aan de vruchtgebruiker ten goede
komt.
Het bij artikel 9, derde lid, van de Pachtwet, opgelegde verbod vereist niet dat, op basis
van de concrete omstandigheden van de zaak, vastgesteld wordt dat de blote eigenaar of
de vruchtgebruiker de bedoeling had de pachtwet te omzeilen.
Aangezien de opzegging aan de titularis van het tussen de levenden gevestigde vruchtgebruik ten goede komt, moet de rechter, die kennisneemt van een vordering tot geldigverklaring van die opzegging, zich naar dat verbod gedragen.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat het in het middel bedoelde artikel 9, derde lid, van
de wet van 4 november 1969 "te dezen niet van toepassing is", op grond dat "te dezen niet
van toepassing is", daar "het vruchtgebruik (...) niet ten voordele van een rechtspersoon is
ingesteld, met de bedoeling de pacht te beëindigen", dat "deze het goed samen met de
blote eigenaars heeft verkregen" en dat "zij de opzegging samen ter kennis hebben
gebracht", schendt derhalve de in het middel bedoelde bepaling.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 9, derde lid, van de wet van 4 november 1969, dat afdeling 3
van hoofdstuk II van titel VIII van boek III vormt van het Burgerlijk Wetboek
houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder, kan de opzegging voor
persoonlijke exploitatie niet worden aangevoerd door de titularis van een vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de wil van de mens.
Uit de tekst en uit de parlementaire voorbereiding van die wetsbepaling volgt
dat die wetsbepaling, die ertoe strekt te voorkomen dat de wet omzeild wordt
door de terugname van het goed, niet van toepassing is op een opzegging die
gedaan wordt door een blote eigenaar en door een vruchtgebruiker van het goed,
nadat zij samen het goed hebben verkregen.
Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
(...)
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
9 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Oosterbosch en Foriers.

Nr. 184
2° KAMER - 10 maart 2009

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STRAFVORDERING - OPSCHORTING VAN
DE UITSPRAAK VAN VEROORDELING DOOR APPELRECHTERS NADAT DE EERSTE RECHTER HET FEIT
NIET BEWEZEN VERKLAARDE

Eenstemmigheid van de leden van het hof van beroep is vereist voor het arrest dat de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt voor het ten laste gelegde feit
dat het bewezen verklaart, terwijl de eerste rechter dat feit niet bewezen had verklaard 1 .
(Art. 211bis, Sv.)
(B e.a.)

ARREST

(AR P.08.1518.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 17 september 2008.
De eisers voeren in een memorie een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.
1. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer er een vrijsprekend vonnis is of een beschikking tot buitenvervolgingstelling, het gerecht in
hoger beroep geen veroordeling of verwijzing kan uitspreken dan met eenparige
stemmen van zijn leden.
2. Bij vonnis van 13 november 2007 heeft de correctionele rechtbank te
1 Cass., 4 okt. 1995, AR P.95.0166.F, AC, 1995, nr. 413.
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Brugge het aan de eisers ten laste gelegde feit niet bewezen verklaard en heeft
het hen dienvolgens vrijgesproken.
Het bestreden arrest, gewezen op het hoger beroep van het openbaar ministerie
en van de burgerlijke partij, verklaart de telastlegging bewezen en beveelt de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling zonder daarbij evenwel vast te
stellen dat die beslissing is gewezen met de eenparige stemmen.
Aldus schenden de appelrechters die de toestand van de eisers strafrechtelijk
verzwaren, artikel 211bis Wetboek van Strafvordering .
Middel
3. Het middel dat de eisers aanvoeren, kan niet tot cassatie zonder verwijzing
leiden. Het behoeft geen antwoord.
Omvang van de cassatie
4. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering
tegen de eisers brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen hen
ingestelde burgerlijke rechtsvordering die er het gevolg van is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
10 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. T. De Bouvrie, Gent, G. Vermeire, Gent en K. Vanherck,
Brussel.

Nr. 185
2° KAMER - 10 maart 2009

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING TEN GRONDE - GEZAG VAN GEWIJSDE
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING TEN GRONDE
1º en 2° Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in
geval de wet ze het recht verleent om over de grond van de zaak uitspraak te doen zoals
een vonnisgerecht1.
(V. T. D. e.a.)

1 Cass., 18 juli 1995, AR P.95.0889.N, AC, 1995, nr. 350.
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ARREST

(AR P.08.1569.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 17 september 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 246 Wetboek van Strafvordering
evenals miskenning van het gezag van gewijsde van de verwijzingsbeschikking:
de appelrechters verklaren het aan de eiser ten laste gelegde feit bewezen met
schending van het gezag van gewijsde van de verwijzingsbeschikking.
2. Het middel voert niet aan dat de eiser, na een buitenvervolgingstelling, voor
hetzelfde feit vervolgd en veroordeeld wordt op grond van nieuwe bezwaren.
In zoverre het middel niet aanwijst hoe of waardoor het arrest artikel 246
Wetboek van Strafvordering zou schenden, is het onduidelijk.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
3. Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in
geval de wet ze het recht verleent om over de grond van de zaak uitspraak te
doen zoals een vonnisgerecht.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Voor het overige blijkt uit de verwijzingsbeschikking niet dat de eerste
verweerder verplichtingen had tegenover de eiser.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. J. Muylle, Dendermonde.

Nr. 186 - 10.3.09

HOF VAN CASSATIE

773

Nr. 186
2° KAMER - 10 maart 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING VOOR HET
EERST GESTELD IN HOGER BEROEP

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STEDENBOUW HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - HERSTELVORDERING - VORDERING VOOR HET
EERST GESTELD IN HOGER BEROEP

1º en 2º De herstelvordering, die toekomt aan het bevoegde bestuur en zonder wiens
initiatief de gerechtelijke overheid noch ambtshalve het herstel kan vorderen noch
ambtshalve tot herstel kan veroordelen, ligt niet virtueel besloten in de strafvordering en
kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gesteld: het devolutief principe dat
bepalend is voor de aanleg in hoger beroep, sluit uit dat de rechter in hoger beroep meer
zou kunnen dan de eerste rechter. (Artt. 199 en 202, Sw.; Art. 149, §1, eerste lid, Decr.
Vl. R. 18 mei 1999)
(GEWESTELIJK STEDEBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST T. L. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1604.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 26 september 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149, §1 en §2, Stedenbouwdecreet 1999, de artikelen 2 en 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, artikel 44
Strafwetboek, de artikelen 161 en 189 Wetboek van Strafvordering en artikel 3
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen ten
onrechte dat de herstelvordering niet voor het eerst in hoger beroep kan worden
ingesteld; als vordering van burgerrechtelijke aard is de herstelvordering onderworpen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de
uitbreiding, de wijziging of het instellen van nieuwe vorderingen; meer bepaald
is de herstelvordering steeds virtueel begrepen in de aanhangig gemaakte strafvordering zodat het verbod van artikel 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek om
tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling, voor het eerst in hoger
beroep, niet geldt voor de eiser die optreedt in de hem eigen hoedanigheid van
'eiser tot herstel'.
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9. Artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat naast de
straf, de rechtbank, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
college van burgemeester en schepenen, kan bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of
aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
De herstelvordering komt aldus toe aan het bevoegde bestuur. Zonder initiatief
van het bestuur bij de gerechtelijke overheid kan deze laatste noch ambtshalve
vorderen noch ambtshalve tot herstel veroordelen. Door die bijzondere procedurevereiste is dit herstel niet "virtueel" besloten in de strafvervolging wegens een
stedenbouwmisdrijf.
10. Het devolutief principe dat bepalend is voor de aanleg in hoger beroep,
sluit uit dat de rechter in hoger beroep meer zou kunnen dan de eerste rechter.
Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 187
2° KAMER - 10 maart 2009

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE
RECHTSPREKENDE JURY - OPNAME IN HET VEROORDELEND ARREST - VEREISTE
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE RECHTSPREKENDE JURY - OPNAME IN HET
VEROORDELEND ARREST

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BEOORDELING - CRITERIA
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN
EERLIJK PROCES - BEOORDELING - CRITERIA
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
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ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN VERKLARING VAN DE JURY - ANTWOORD OP DE VRAGEN - GEVOLG
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN
EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - ANTWOORD OP DE VRAGEN GEVOLG
7º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY ANTWOORD OP DE VRAGEN - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES
8º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE JURY - PROCEDURE
VOOR HET HOF - AARD
9º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - WIJZE WAAROP DE PROCEDURE IS GEREGELD GEVOLG
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - PROCEDURE VOOR HET
HOF VAN ASSISEN - BEGRIP
11º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN
EERLIJK PROCES - PROCEDURE VOOR HET HOF VAN ASSISEN - BEGRIP
12º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - PROCEDURE VOOR HET HOF VAN
ASSISEN - BEGRIP
13º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VEROORDELING - MOTIVERING
14º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - EINDARREST - VEROORDELING - MOTIVERING
1º en 2º Artikel 149 Grondwet vereist niet dat de verklaring van de rechtsprekende jury in
het veroordelend arrest wordt opgenomen1. (Art. 149, Gw. 1994)
3º en 4º De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO-Verdrag, wordt beoordeeld met inachtneming van de
rechtspleging in haar geheel, rekening houdend met de specifieke omstandigheden eigen
aan de concrete zaak2 3 4.
5º, 6º en 7º De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de
gestelde vragen over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of ontkennend
dienen te beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog geen schending op
van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO-Verdrag5 6 7 8.
8º De samenstelling van de jury en de procedure voor het hof van assisen, die niet
1 Zoals verbeterd arrest P.09.0419.N van 24 maart 2009
2 Cass., 27 jan. 2009, AR P.08.1677.N, AC, 2009, nr. 69
3 Zie: Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, AC, 1995, nr. 62
4 Zie: Cass., 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, AC, 1995, nr. 268
5 Cass., 27 jan. 2009, AR P.08.1677.N, AC, 2009, nr. 69
6 Zie: Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, AC, 1995, nr. 62
7 Zie: Cass., 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, AC, 1995, nr. 268
8 Cass., 30 jan. 2007, AR P.06.1390.N, AC, 2007, nr. 55
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vergelijkbaar is met deze voor de correctionele of de politierechtbank, bieden de nodige
waarborgen tegen willekeur 9.
9º De procedure voor het hof van assisen houdt in dat de beschuldigde een gemotiveerde
uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de regelmatigheid van het bewijs en
voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury tot zijn beslissing heeft gebracht
en welke niet 10 11. (Artt. 241, 294, 312bis, 313 en 377, Sv.)
10º, 11º en 12º Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn
gewaarborgd wanneer de beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de
mogelijkheid heeft gehad al zijn verweermiddelen te laten gelden 12 13. (Art. 6.1, Verdrag
Rechten van de Mens; Art. 14.1, I.V.B.P.R.)
13º en 14º Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, is het veroordelend arrest
van het hof van assisen, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen omkleed
wanneer het, zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft geantwoord
op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van de wet
zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven 14 15 16. (Art. 149,
Ger.W.)
(K.)

ARREST

(AR P.09.0006.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 25, gewezen op 26 november
2008 door het hof van assisen van de provincie Antwerpen, waarbij uitspraak
gedaan wordt over de tegen de eiser ingestelde strafvordering.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, evenals in het
bijzonder miskenning van de motiveringsverplichting: de enkele verwijzing naar
de verklaring van de jury, zonder het resultaat van diens beraadslaging te
vermelden, vormt geen geldige motivering van eisers schuldigverklaring.
2. Anders dan het onderdeel aanvoert, vereist artikel 149 Grondwet niet17 dat
9 Cass., 27 jan. 2009, AR P.08.1677.N, AC, 2009, nr. 69
10 Ibid.
11 Cass., 30 jan. 2007, AR P.06.1390.N, AC, 2007, nr. 55
12 Cass., 27 jan. 2009, AR P.08.1677.N, AC, 2009, nr. 69
13 Cass., 30 jan. 2007, AR P.06.1390.N, AC, 2007, nr. 55
14 Cass., 27 jan. 2009, AR P.08.1677.N, AC, 2009, nr. 69
15 Zie: Cass., 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, AC, 1995, nr. 268
16 Cass., 30 jan. 2007, AR P.06.1390.N, AC, 2007, nr. 55
17 Het Hof van Cassatie, tweede kamer, bij arrest P.09.0419.N van 24 maart 2009 : Verbetert het
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"de verklaring van de rechtsprekende jury" in het veroordelend arrest wordt
opgenomen
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 149 en 150 Grondwet,
artikel 6.1 EVRM, artikel 14.1 IVBPR en de artikelen 313, 341, 342, 348, 350 en
352 Wetboek van Strafvordering, evenals in het bijzonder miskenning van de
motiveringsverplichting, van het verbod op rechterlijke willekeur en van het
recht van verdediging: het feit dat de gezworenen op de schuldvragen
antwoorden met een loutere "ja" of "neen" zonder dat hun beslissing ter zake
verder gemotiveerd wordt, laat de eiser volstrekt in het ongewisse nopens het al
dan niet willekeurig karakter van zijn veroordeling; het laat evenmin het Hof toe
zijn wettigheidscontrole uit te oefenen op het vlak van de regelmatigheid van de
bewijsvoering en de schuldigverklaring.
4. De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR, wordt beoordeeld met inachtneming van de
rechtspleging in haar geheel. Dit dient beoordeeld te worden rekening houdende
met de specifieke omstandigheden, eigen aan de concrete zaak.
Artikel 6.1 EVRM verplicht de rechter zijn beslissingen te motiveren.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, omkleedt de rechter zijn
beslissing dat de misdrijven bewezen zijn, evenwel regelmatig met redenen door
te oordelen dat de aan de beklaagde of de beschuldigde verweten en in de
bewoordingen van de wet omschreven feiten bewezen zijn.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de
gestelde vragen over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of
ontkennend dienen te beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog
geen schending op van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR.
De samenstelling van de jury en de procedure voor het hof van assisen die niet
vergelijkbaar is met deze voor de correctionele of de politierechtbank, bieden
immers de nodige waarborgen tegen willekeur.
Zo verplicht artikel 241 Wetboek van Strafvordering de procureur-generaal
een akte van beschuldiging op te stellen die beschrijft:
1° de aard van het misdrijf dat aan de beschuldiging ten grondslag ligt;
2° het feit en alle omstandigheden die de straf kunnen verzwaren of verminderen.
Artikel 294 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de akte van beschuldiging
aan de beschuldigde moet worden betekend samen met de dagvaarding om voor
het hof van assisen te verschijnen.
Overeenkomstig artikel 312bis Wetboek van Strafvordering dienen de partijen
arrest P.09.0006.N van 10 maart 2009 in die zin dat in rubriek II 'Beslissing van het Hof', de
rechtsoverweging 2, dient verbeterd te worden als volgt: “Anders dan het onderdeel aanvoert, vereist
artikel 149 Grondwet niet dat 'de verklaring van de rechtsprekende jury' in het veroordelend arrest
wordt opgenomen”.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het verbeterde arrest.
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onmiddellijk na de eedaflegging van de jury en vóór de aanvang van de verdere
rechtspleging de middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
die zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen, bij conclusie te omschrijven.
Het hof van assisen moet daarover onmiddellijk uitspraak doen. Tegen dit arrest
kan cassatieberoep worden ingesteld samen met het cassatieberoep tegen het
eindarrest.
Overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Strafvordering moet onmiddellijk
daarna onder meer de procureur-generaal de akte van beschuldiging voorlezen en
de raadsman de akte van verdediging. De verdere procedure voor het hof van
assisen kenmerkt zich door de onmiddellijkheid van het mondeling voorstellen
en bediscussiëren van het bewijs en huldigt een maximaal recht op tegenspraak
en verdediging.
Overeenkomstig artikel 377 en volgende Wetboek van Strafvordering spreekt
ten slotte de jury zich uit over de schuld aan de hand van precieze vragen die uit
de akte van beschuldiging volgen en eventuele vragen over een of meer verzwarende omstandigheden of over een door de beschuldigde aangevoerde grond van
verschoning.
Deze procedure voor het hof van assisen houdt in dat de beschuldigde een
gemotiveerde uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de regelmatigheid van
het bewijs en voldoende kan weten welke bewijzen of verweermiddelen de jury
tot zijn beslissing heeft gebracht en welke niet.
In zoverre faalt het middel naar recht.
5. Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de beschuldigde, zoals hier, tijdens de procedure voor het hof van
assisen de mogelijkheid heeft al zijn verweermiddelen te laten gelden.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de akte van beschuldiging die vóór de aanvang van het assisenproces aan de
eiser werd betekend, op zeer concrete wijze de feiten die aan de eiser werden ten
laste gelegd, omschrijft;
- de eiser geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een conclusie in
de zin van artikel 312bis Wetboek van Strafvordering neer te leggen;
- de eiser een akte van verdediging heeft voorgelezen en onder meer de gezworenen heeft laten overhandigen; in deze akte van verdediging betwist de eiser
niet dat "in de menselijke betekenis van het woord geen rechtvaardiging (bestaat)
voor hetgeen hij gedaan heeft (...) [hij] deelnam aan deze gruwelijke feiten (...)
[hij] (..) zeer ernstige feiten (heeft) gepleegd" waarvoor hij en niemand anders
verantwoordelijk is. Bij de beoordeling van de schuldvraag benadrukt eiser dat
hij niet om straffeloosheid verzoekt, maar dat "[hij] enkel gestraft kan worden
voor zijn aandeel", en aldus veroordeeld zou worden voor het misdrijf dat overeenstemt met de door hem gepleegde daden;
- de eiser op geen enkel ogenblik een conclusie heeft neergelegd waarin hij een
rechtsprobleem of een feitelijke betwisting opwerpt;
- de eiser evenmin bij conclusie het stellen van een bijkomende vraag heeft
voorgesteld met betrekking tot een verschoningsgrond.
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6. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, is het veroordelend
arrest van het hof van assisen, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen
omkleed wanneer het, zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend
heeft geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de
bewoordingen van de wet zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn
aangegeven.
7. Bij de bepaling van de strafmaat houdt het hof, dit zijn ook de gezworenen,
daarenboven rekening met de vaststelling dat bepaalde beschuldigden, waaronder de eiser, "twee mensen gedurende vier dagen gegijzeld hielden; dat tijdens
deze gijzeling de slachtoffers geslagen en geschopt werden; dat zij op een
onmenselijke wijze gefolterd werden; dat zij onder meer zwaar op de voetzolen
geslagen werden; dat brandwonden werden veroorzaakt; dat de verdrinkingsdood
of verstikking werd gesimuleerd; dat één van beide slachtoffers anaal werd
verkracht met een stok" (arrest p. 11), en wat het respectievelijke aandeel van elk
der beschuldigden betreft, dat indien uit het onderzoek ter rechtszitting is
gebleken dat een andere beschuldigde het grootste aandeel had in de folterpraktijken, "eveneens gebleken is dat [de eiser] een leidend figuur was die grote
invloed had op de medebeschuldigden" (arrest p. 12).
Aldus bepaalt het bestreden arrest al concreet eisers schuld en aandeel in de
ten laste gelegde feiten.
8. In de gegeven omstandigheden verantwoordt het bestreden arrest zonder
schending van de in het onderdeel vermelde artikelen en zonder miskenning van
de vermelde algemene rechtsbeginselen zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en S. Tack, Brussel.

Nr. 188
2° KAMER - 10 maart 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - VOORWAARDE - TOEPASSING IN DE TIJD
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2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORWAARDE - TOEPASSING IN DE
TIJD

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN TOEGEPAST VÓÓR DE WET VAN 6
JANUARI 2003 - CONTROLE - CRITERIA
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
TOEGEPAST VÓÓR DE WET VAN 6 JANUARI 2003 - CONTROLE - CRITERIA
1º en 2º Voor alle geschillen die nog niet definitief zijn beslecht kan de kamer van
inbeschuldigingstelling de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden
controleren, ongeacht of die aanwending vóór of na de inwerkingtreding van de wet van 6
januari 2003 heeft plaatsgehad1.(Artt. 189ter en 235ter, Sv.)
3º en 4º De toetsing door de kamer van inbeschuldigingstelling van vóór de wet van 6
januari 2003 toegepaste bijzondere opsporingsmethodes kan niet geschieden
overeenkomstig de artikelen 47ter, 47quinquies, 47sexies, 47octies, 47novies, 235bis, §5
en §6, en 235ter Wetboek van Strafvordering: ze geschiedt overeenkomstig die regels en
beginselen die inhouden dat de bijzondere opsporingsmethode slechts mag uitgevoerd
worden met voorafgaande machtiging van de gerechtelijke overheid en onder haar
toezicht, en dat daarbij wordt voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit2. (Art. 235ter, Sv.)
(V.)

ARREST

(AR P.09.0061.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 december 2008 op verwijzing
gewezen ingevolge arrest van het Hof van 28 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1 Gw. H., nr. 22/2008, 21 feb. 2008, B.S. 17 april 2008 (tweede uitgave) 20777; Zie: Cass., 28 okt.
2008, AR P.08.0706.N, AC, 2008, nr. 587 met conclusie A.G. DUINSLAEGER.
2 Luidens de vaststellingen van het bestreden arrest werd in voorliggende zaak de bijzondere
opsporingsmethode van observatie toegepast op verschillende data die zich situeren vóór de
inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003. De controle van de uitgevoerde bijzondere
opsporingsmethode door de kamer van inbeschuldigingstelling gebeurde op 18 december 2008, en
dus ruim na de inwerkingtreding van de wet van 27 december 2005 waarbij artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering werd ingevoerd. Bijgevolg put de kamer van inbeschuldigingstelling haar
controlebevoegdheid uit artikel 235ter Wetboek van Strafvordering; zij kan die controle echter niet
verrichten op basis van criteria die nog niet van toepassing waren op het ogenblik dat de bijzondere
opsporingsmethode werd uitgevoerd
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Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 8 EVRM, de artikelen
14 en 17 IVBPR en de artikelen 12, tweede lid, en 22 Grondwet: een observatie
is een verregaande inmenging in het privé-leven waarvoor een wettelijke basis is
vereist; te dezen werd de bijzondere opsporingsmethode toegepast vóór de
invoering van de wet van 6 januari 2003, dit is buiten elk wettelijk kader; deze
observatie kan dan ook niet regelmatig zijn; het bestreden arrest schendt derhalve
de vermelde wets- en verdragsbepalingen.
2. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 22/2008 van 21 februari 2008
in antwoord op een prejudiciële vraag voor recht gezegd dat de kamer van inbeschuldigingstelling voor alle geschillen die nog niet definitief zijn beslecht, de
aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden kan controleren, ongeacht of
die aanwending vóór of na de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003
heeft plaatsgehad; op voorwaarde dat zo wordt gehandeld, schenden de artikelen
189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering niet de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM en met artikel
14 IVBPR.
3. De toetsing door de kamer van inbeschuldigingstelling van vóór de wet van
6 januari 2003 toegepaste bijzondere opsporingsmethodes kan weliswaar niet
geschieden overeenkomstig de door die wet ingevoerde artikelen 47ter, 47quinquies, 47sexies, 47octies, 47novies, 235bis, §5 en §6, en 235ter Wetboek van
Strafvordering. Ze geschiedt evenwel overeenkomstig de in het bestreden arrest
vermelde regels en beginselen, die inhouden dat de bijzondere opsporingsmethode moet geschieden met voorafgaande machtiging van de gerechtelijke overheid en onder haar toezicht, en dat daarbij wordt voldaan aan de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit.
4. De overeenkomstig die regels en beginselen vóór de inwerkingtreding van
de wet van 6 januari 2003 verrichte bijzondere opsporingsmethodes schenden de
in het middel aangehaalde wets- en verdragsbepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent, J. Van Cauter, Gent en E. Baeyens, Brussel.
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Nr. 189
2° KAMER - 11 maart 2009

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 19 — ARTIKEL 19.1 - DRAAGWIJDTE VERANDERING VAN RICHTING
De bestuurder die naar links wil afslaan, die zijn voornemen duidelijk en tijdig genoeg
kenbaar heeft gemaakt en zich naar links heeft begeven, moet niet meer, alvorens de
beweging met matige snelheid uit te voeren, zich ervan vergewissen of een bestuurder
hem links poogt in te halen1. (Art. 19, §1, Wegverkeersreglement 1975)
(C. T. O.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1520.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Namen, van 16 september 2008.
De eiser voert in een memorie, verzoekschrift genaamd, die aan dit arrest is
gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de
tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doen over
1. het beginsel van aansprakelijkheid
Tweede middel
De bestuurder die naar links wil afslaan, die zijn voornemen duidelijk en tijdig
genoeg kenbaar heeft gemaakt en zich naar links heeft begeven, moet niet meer,
alvorens de beweging met matige snelheid uit te voeren, zich ervan vergewissen
of een bestuurder hem links poogt in te halen.
De appelrechters schenden bijgevolg artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement niet, wanneer ze vermelden dat de verweerster, ofschoon zij zich naar het
midden van de rijbaan had begeven en de linker richtingaanwijzer had aangezet,
niet nog eens in haar achteruitkijkspiegel diende te kijken om zich ervan te
vergewissen dat geen voertuig haar aan het inhalen was.
Met deze overwegingen en door ook erop te wijzen dat de getuige wiens voertuig dat van de verweerster volgde, het door haar ingezette manoeuvre perfect
had begrepen, beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser en
verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
1 Zie Cass., 14 okt. 1997, AR P.96.1266.N, AC, 1997, nr. 403.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
2. de omvang van de schade
Het vonnis kent de verweerster een provisionele schadevergoeding toe en
verwijst de zaak voor verdere behandeling naar de eerste rechter om over de
overige punten van haar vordering uitspraak te doen.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in het
tweede lid van dat artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Ph. Kerkhofs, Namen.

Nr. 190
2° KAMER - 11 maart 2009

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - ONDERZOEK IN
STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING CASSATIEBEROEP - VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN
HET ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - ONTVANKELIJKHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HET ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING ONTVANKELIJKHEID
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING - ONDERZOEKSGERECHTEN BESLISSING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING - HEROPENING VAN HET ONDERZOEK VOORWAARDEN
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - ONDERZOEK - RECHTSPLEGING - BESLISSING TOT
BUITENVERVOLGINGSTELLING - HEROPENING VAN HET ONDERZOEK - VOORWAARDEN
5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN AANGIFTE VAN MISDADEN - AANGIFTE DIE VERBAND HOUDT MET EEN VOOR HET HOF AANHANGIGE
ZAAK - ONTVANKELIJKHEID
6º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - VORDERING TOT
NIETIGVERKLARING ARREST BUITENVERVOLGINGSTELLING EN HEROPENING VAN DOOR DAT ARREST
AFGESLOTEN ONDERZOEK

- INCIDENTELE AANGIFTE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

1º en 2° Het beroep tot nietigverklaring is niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld tegen
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een arrest van buitenvervolgingstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling van het
hof van beroep, waartegen de eiser cassatieberoep had ingesteld dat bij een voorgaand
arrest werd verworpen. (Artt. 373, 417 en 438, Sv.)
3º en 4° Een onderzoek dat met een beslissing tot buitenvervolgingstelling is afgesloten,
kan alleen heropend worden in geval van nieuwe bezwaren en uitsluitend op vordering
van het openbaar ministerie1. (Artt. 246 tot 248, Sv.)
5º Door de partij die beweert benadeeld te zijn toe te staan rechtstreeks bij het Hof van
Cassatie een aangifte te doen die verband houdt met een voor dat Hof aanhangige zaak,
heeft de wetgever gewild dat de aangifte een weerslag zou hebben op de uitspraak over
het cassatieberoep2. (Artt. 485, 486 en 493, Sv.)
6º De incidentele aangifte van vorderingen tot nietigverklaring van een arrest van
buitenvervolgingstelling en heropening van het door dat arrest afgesloten onderzoek, is
niet ontvankelijk wanneer de voormelde vorderingen zelf niet ontvankelijk zijn3. (Art. 486,
Sv.)
(L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1592.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Naar luid van verschillende geschriften die op 3, 5 en 13 november 2008 op de
griffie van het Hof zijn neergelegd en waarvan het laatstgenoemde aan dit arrest
is gehecht, vordert de eiser de vernietiging van een arrest van buitenvervolgingstelling van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 21 april 1988, waartegen hij cassatieberoep had ingesteld dat bij het arrest
van het Hof van 21 december 1988 is verworpen.
De eiser vordert tevens de heropening van het gerechtelijk onderzoek voor de
feiten die hij bij zijn burgerlijke partijstellingen van 13 november 1983 en 11
april 1986 had aangegeven.
Hij wil, ten slotte, de vervolging doen bevelen wegens valsheid en gebruik van
valse stukken, ten laste met name van de magistraten die het voormelde arrest
van buitenvervolgingstelling hebben gewezen.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De burgerlijke partij kan de vernietiging van een arrest van buitenvervolgingstelling vorderen, als zij cassatieberoep instelt binnen de vormen en
termijnen die bij de artikelen 373, 417 en 438 van het Wetboek van Strafvordering, zijn bepaald.
Het beroep tot nietigverklaring dat de eiser in strijd met deze bepalingen
1 Zie M. FRANCHIMONT, A. JACOBS & A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 2de uitg., Larcier 2006,
p. 531, en de verwijzingen daarin.
2 Cass., 4 okt. 2000, AR P.00.1057.F, AC, 2000, nr. 517.
3 Zie Cass., 26 maart 1997, AR P.97.0249.F, AC, 1997, nr. 164.
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beweert in te stellen, maakt de zaak niet regelmatig bij het Hof aanhangig en is
niet ontvankelijk.
2. Krachtens de artikelen 246 tot 248 van het Wetboek van Strafvordering, kan
een onderzoek dat met een beslissing tot buitenvervolgingstelling is afgesloten
alleen heropend worden in geval van nieuwe bezwaren en uitsluitend op vordering van het openbaar ministerie.
Het Hof is niet bevoegd om de verzochte heropening te bevelen.
De vordering is niet ontvankelijk.
3. Door de partij die beweert benadeeld te zijn, toe te staan rechtstreeks bij het
Hof van Cassatie een aangifte te doen, die verband houdt met een voor dat Hof
aanhangige zaak, heeft de wetgever gewild dat de aangifte een weerslag zou
hebben op de uitspraak over het cassatieberoep.
Aangezien de vorderingen tot nietigverklaring van het arrest van buitenvervolgingstelling en heropening van het door dat arrest afgesloten gerechtelijk onderzoek, niet ontvankelijk zijn, geldt hetzelfde voor de aangifte.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vorderingen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 191
2° KAMER - 11 maart 2009

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 62 - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN OPGELEVERD DOOR AUTOMATISCH WERKENDE
TOESTELLEN, IN AANWEZIGHEID VAN EEN BEVOEGDE PERSOON - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - VOORWAARDE - VOORAFGAANDE OPLEIDING
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - WEGVERKEER - MATERIËLE
BEWIJSMIDDELEN OPGELEVERD DOOR AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN, IN AANWEZIGHEID VAN
EEN BEVOEGDE PERSOON - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VOORWAARDE - VOORAFGAANDE OPLEIDING
3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 62 - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE BEVOEGDE PERSONEN - BIJZONDERE WETTELIJKE
BEWIJSWAARDE - RECHT VAN VERDEDIGING - TEGENBEWIJS
4º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - WEGVERKEER - PROCESSEN-VERBAAL VAN
DE BEVOEGDE PERSONEN - BIJZONDERE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - RECHT VAN VERDEDIGING TEGENBEWIJS
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - WEGVERKEER - PROCESSENVERBAAL VAN DE BEVOEGDE PERSONEN - BIJZONDERE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS
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1º en 2° De bijzondere wettelijke bewijswaarde die geldt zolang het tegendeel niet is
bewezen, welke bij wet is toegekend aan de vaststellingen die, met betrekking tot
overtredingen van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, steunen op
materiële bewijzen die door automatisch werkende toestellen, in aanwezigheid van een
bevoegde persoon, zijn opgeleverd, is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de
voormelde bevoegde persoon een theoretische en praktische opleiding heeft gekregen
bij de fabrikant van het gebruikte radartoestel, met een getuigschrift van die fabrikant als
bewijs1. (Art. 62, eerste, tweede en vierde lid, Wegverkeerswet; K.B. 11 okt. 1997)
3º, 4° en 5° De processen-verbaal die in artikel 62, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet,
zijn bedoeld, kunnen met tegenbewijzen worden bestreden, hetzij door geschrift hetzij
door getuigen, indien de rechtbank het geraden oordeelt ze toe te laten; het recht om het
bewijs van het tegendeel te leveren wordt niet miskend door het feit alleen dat het
dossier dat de bodemrechter wordt voorgelegd, inzake de overtredingen die met behulp
van een automatisch werkend toestel in aanwezigheid van een bevoegd persoon zijn
vastgesteld, geen beschrijving bevat van de door die persoon gevolgde opleiding en
evenmin het volledige technische dossier van het gebruikte toestel2. (Art. 62, eerste en
tweede lid, Wegverkeerswet; Art. 154, tweede lid, Sv.)
(L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1595.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Hoei, van 3 oktober 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
De eiseres verwijt het vonnis dat het haar veroordeelt wegens overdreven snelheid, op grond van een proces-verbaal waarvan zij aanvoert dat het nietig is.
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert aan dat het opleidingsattest van de verantwoordelijke voor
de werking van de te dezen gebruikte radar, geen enkele wettelijke bewijswaarde
heeft, aangezien dat stuk alleen preciseert dat die persoon "werd opgeleid" om
"radarapparatuur op de juiste wijze te kunnen bedienen". Volgens de eiseres
beantwoordt alleen het door de onderneming uitgereikte attest van theoretische
en praktische opleiding voor het gebruik van het toestel, dat de onderneming
heeft geleverd, aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 62, eerste en tweede lid, van de wet betreffende de politie over het
1 Zie Cass., 24 jan. 2007, AR P.06.1195.N, AC, 2007, nr. 43.
2 Ibid.
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wegverkeer kent een bijzondere wettelijke bewijswaarde toe, die geldt zolang het
tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, steunen op materiële bewijzen
die door automatisch werkende toestellen, in aanwezigheid van een bevoegde
persoon, zijn opgeleverd.
Deze wettelijke bewijswaarde veronderstelt, krachtens het vierde lid van
datzelfde artikel, dat het toestel is goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen
van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en
homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te
houden op de naleving van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten.
Noch dat koninklijk besluit noch één van de bijlagen ervan, onderwerpen de
bijzondere wettelijke bewijswaarde die bij het voormelde artikel 62 is bepaald,
aan de voorwaarde dat de bevoegde persoon een theoretische en praktische opleiding gekregen heeft bij de fabrikant van het gebruikte radartoestel, met een
getuigschrift van die fabrikant als bewijs.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De eiseres betoogt dat het bewijs van de correcte positie van de radar ten
opzichte van de rijbaan niet werd geleverd en dat zulks alleen maar mogelijk was
door de gebruiksaanwijzing van het toestel bij het strafdossier te voegen.
In zoverre het onderdeel een onderzoek van de feitelijke gegevens van de zaak
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Noch het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 noch één van de bijlagen
ervan, onderwerpen de bijzondere wettelijke bewijswaarde als bedoeld in het
voormelde artikel 62, aan de voorwaarde dat de handleiding van het gebruikte
radartoestel bij het strafdossier wordt gevoegd.
Met overneming van de redenen van de eerste rechter vermeldt het vonnis dat
aangezien het voertuig van de eiseres werd gefotografeerd terwijl het als enige
op de rechterrijstrook reed, er geen grond is om met een profielopname de
positie van het voertuig ten opzichte van de stralenbundel van de radar te verifiëren, vermits op de foto's geen enkel vreemd element zichtbaar is dat de resultaten van de radar had kunnen beïnvloeden. Met eigen redenen wijst het erop dat
geenszins bewezen is dat het gebruikte toestel verkeerd zou zijn opgesteld of dat
de snelheidsmeting door interferentie zou zijn beïnvloed.
Met deze overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiseres voert aan dat de onregelmatigheden van het proces-verbaal van
vaststelling van de feiten daaraan de bijzondere wettelijke bewijswaarde
ontnemen die bedoeld wordt in artikel 62 van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer. Zij leidt daaruit af dat het vonnis, aangezien het haar niet toelaat
het tegenbewijs van de tegen haar ingebrachte beschuldiging te leveren, het recht
van verdediging miskent en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.
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De processen-verbaal die in artikel 62, eerste en tweede lid, van de voormelde
wet zijn bedoeld, kunnen, overeenkomstig artikel 154, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering, met tegenbewijzen worden bestreden, hetzij door
geschrift hetzij door getuigen, indien de rechtbank het geraden oordeelt ze toe te
laten. Het recht om het bewijs van het tegendeel te leveren wordt niet miskend
door het feit alleen dat het dossier dat de bodemrechter wordt voorgelegd, inzake
de overtredingen die met behulp van een automatisch werkend toestel in aanwezigheid van een bevoegd persoon zijn vastgesteld, geen beschrijving bevat van
de door die persoon gevolgde opleiding en dat het volledige technische dossier
van het gebruikte toestel niet in het dossier steekt.
Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P. Baudinet, Luik, G. Van Cutsem, Luik en M. Zagheden, Brussel.

Nr. 192
2° KAMER - 11 maart 2009

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE - VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
- VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - OMVANG
2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJ DIE ZICH BIJ DE VERVOLGINGEN HEEFT
AANGESLOTEN - VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VEROORDELING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - WETTIGHEID
1º Wanneer de strafvordering enkel is ingeleid door rechtstreekse dagvaarding vanwege de
in het ongelijk gestelde burgerlijke partij, veroordeelt de rechter haar tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding aan de vrijgesproken beklaagde, doch niet aan de verzekeraar
van laatstgenoemde. (Artt. 162bis en 194, Sv.; Art. 1022, Ger.W.)
2º Wanneer de burgerlijke partij zich bij de door het openbaar ministerie ingestelde
vervolgingen heeft aangesloten of optreedt tegen een beklaagde die ten gevolge van een
beschikking tot verwijzing of een verwijzingsarrest naar het vonnisgerecht is verwezen,
kan de rechter haar niet veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding aan de
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vrijgesproken beklaagde1. (Artt. 162bis en 194, Sv.; Art. 1022, Ger.W.)
(M. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1778.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel, van 24 oktober 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Krachtens de artikelen 162bis en 194 van het Wetboek van Strafvordering,
veroordeelt de rechter de burgerlijke partij alleen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de vrijgesproken beklaagde, wanneer de strafvordering is
ingeleid door rechtstreekse dagvaarding vanwege de in het ongelijk gestelde
partij.
Deze bepalingen voorzien niet in de veroordeling van de burgerlijke partij tot
het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de verzekeraar van de vrijgesproken beklaagde.
Artikel 162bis verbiedt tevens dat de rechtsplegingsvergoeding wordt opgelegd aan de burgerlijke partij die zich bij de door het openbaar ministerie ingestelde vervolgingen heeft aangesloten of optreedt tegen een beklaagde die ten
gevolge van een beschikking tot verwijzing of een verwijzingsarrest naar het
vonnisgerecht is verwezen.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt, enerzijds, dat de verweerster geen
beklaagde is en, anderzijds, dat de eiseres zich burgerlijke partij had gesteld door
tussenkomst op de rechtszitting van de politierechtbank van 10 januari 2007,
waar de zaak bij dagvaarding, die op 10 november 2005 op verzoek van het
parket is betekend, aanhangig was gemaakt.
De veroordeling van de eiseres om aan de verweerders een rechtsplegingsvergoeding te betalen, schendt de wettelijke bepaling die is aangevoerd.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt om S. D.
1 Zie Grondwettelijk Hof, 18 dec. 2008, JT., 2009, p. 101.
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en de naamloze vennootschap Axa Belgium ieder 5000 euro rechtsplegingsvergoeding te betalen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in drie vierde van de kosten van haar cassatieberoep en
de verweerders in een achtste van de voormelde kosten.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
11 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Foriers, Kirkpatrick en D. Léonard, Brussel.

Nr. 193
2° KAMER - 11 maart 2009

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — MINDERJARIGE RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING EN BUITENVERVOLGINGSTELLING - MINDERJARIGE
INVERDENKINGGESTELDE OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN - CORRECTIONELE RECHTBANK - VONNIS
VAN ONBEVOEGDVERKLARING - GEVOLG
Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een inverdenkinggestelde wegens
verschillende misdrijven, die niet in artikel 36bis Jeugdbeschermingswet zijn opgesomd,
naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, en gezegd heeft dat er geen grond is
om hem wegens een ander misdrijf te vervolgen, zonder voorafgaande toepassing van
artikel 57bis van deze wet, terwijl de inverdenkinggestelde op het ogenblik van de feiten
de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en, anderzijds, de correctionele
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om van de strafvordering tegen die
inverdenkinggestelde kennis te nemen, gaat het Hof na of tegen de beschikking van de
raadkamer alsnog een rechtsmiddel openstaat, of het vonnis kracht van gewijsde heeft
en of de vaststelling van de correctionele rechtbank juist lijkt; in bevestigend geval,
vernietigt het de beschikking van de raadkamer in zoverre zij uitspraak doet inzake die
inverdenkinggestelde en verwijst het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde
procureur des Konings1.. (Art. 526, Sv.; Artt. 36, 4°, 36bis en 57bis,
Jeugdbeschermingswet)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN in zake H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass., 13 sept. 2000, AR P.00.1122.F, AC, 2000, nr. 467; Cass., 21 mei 2003, AR P.03.0493.F,
AC, 2003, nr. 311; Cass., 2 aug. 2005, AR P.05.0932.N, AC, 2005, nr. 392. Er dient op gewezen dat
het Hof, door de beschikking van de raadkamer te vernietigen "in zoverre zij uitspraak doet in zake
van de minderjarige ", tevens de beslissing tot buitenvervolgingstelling heeft vernietigd die nochtans
in zijn voordeel was.
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In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is
gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 30 april
2008 en een vonnis van de correctionele rechtbank van dit rechtsgebied van 11
juni 2008.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij beschikking van 30 april 2008 heeft de raadkamer de beklaagde naar de
correctionele rechtbank te Bergen verwezen wegens diefstallen, gepleegd op 21
januari 2008 (telastleggingen II, A tot D) en gezegd dat er geen grond is om hem
te vervolgen wegens opzettelijke slagen en verwondingen met een verzwarende
omstandigheid (telastlegging I).
Bij vonnis van 11 juni 2008 heeft de correctionele rechtbank te Bergen zich
onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de misdrijven die de beklaagde
worden ten laste gelegd op grond dat hij, vermits hij op 27 juni 1991 is geboren,
niet ten volle achttien jaar was op het ogenblik van de feiten, dat deze geen
verband houden met de misdrijven die in artikel 36bis van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming zijn bedoeld, en dat geen enkele beslissing tot onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in het debat werd overgelegd.
Tegen de beschikking van de raadkamer staat alsnog geen rechtsmiddel open
en het vonnis van de correctionele rechtbank heeft kracht van gewijsde.
De tegenstrijdigheid van die beslissingen doet een geschil over rechtsmacht
ontstaan dat de rechtsgang belemmert, zodat er grond is tot regeling van rechtsgebied.
Om de redenen die door de correctionele rechtbank zijn vermeld, is zij onbevoegd om kennis te nemen van de feiten die H. H. worden tenlastegelegd.
Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Bergen van 30 april 2008, in zoverre zij uitspraak doet inzake H. H.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beschikking.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de procureur des Konings te Bergen.
11 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 194
2° KAMER - 11 maart 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - AANGEHOUDEN PERSOON - ONDERVRAGING DOOR DE POLITIE
- RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - EERLIJK PROCES - GEVOLG
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - ONDERVRAGING DOOR DE POLITIE RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - EERLIJK PROCES - GEVOLG
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANGEHOUDEN PERSOON - ONDERVRAGING DOOR DE
POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - EERLIJK PROCES - GEVOLG
4º ADVOCAAT - AANGEHOUDEN PERSOON - ONDERVRAGING DOOR DE POLITIE - RECHT OP
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - EERLIJK PROCES - GEVOLG
1º, 2°, 3° en 4° Een onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de eventuele
handhaving van de voorlopige hechtenis, kan oordelen dat onthouding van het recht op
bijstand van een advocaat vanaf de eerste ondervraging door de politie niet aan een
eerlijke behandeling van de zaak voor de bodemrechter in de weg staat1. (Art. 6, Verdrag
Rechten van de Mens; Artt. 1, 2 en 20, §1, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0304.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser werd op 4 februari 2009 om 20.15 uur door de politie ondervraagd en
door de onderzoeksrechter van zijn vrijheid beroofd. Deze magistraat heeft hem
daags nadien, op 5 februari 2009, om 14.29 uur verhoord. Hij heeft hem met
name wegens drugsverkoop in verdenking gesteld en tegen hem een bevel tot
aanhouding uitgevaardigd dat hem dezelfde dag om 16.30 uur is betekend.
Bij beschikking van 10 februari 2009 heeft de raadkamer de voorlopige hechtenis gehandhaafd.
Het bestreden arrest bevestigt deze beschikking.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser heeft bij de onderzoeksgerechten, zowel in eerste aanleg als in hoger
beroep, conclusies neergelegd waarin hij de verwijdering vordert uit het dossier,
1 Zie Hof Mensenrechten, 27 nov. 2008, Salduz t. Turkije.
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van het proces-verbaal van zijn verhoor door de politie, de nietigverklaring van
de huiszoeking die bij hem is verricht en de opheffing van het bevel tot aanhouding dat tegen hem is uitgevaardigd, op grond dat hij niet vanaf de eerste ondervraging door een advocaat werd bijgestaan.
De eiser voert aan dat het recht om vanaf de eerste ondervraging door een
advocaat te worden bijgestaan, wordt gewaarborgd door artikel 6.3, c, EVRM,
zoals dit wordt uitgelegd door een arrest van 27 november 2008 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake Y. S. tegen de Turkse Republiek.
Onthouding van die bijstand miskent volgens het middel het recht op een
eerlijk proces, zodat het arrest de aangevoerde verdragsbepaling schendt door de
voorlopige hechtenis te handhaven zonder op deze beschikking en op de uitleg
die het Europees Hof ervan heeft gegeven, acht te slaan.
Reeds van bij de voorbereiding van het strafproces kan artikel 6 EVRM
worden ingeroepen. Daaruit volgt echter niet dat het vonnisgerecht, in voorkomend geval, de naleving van die bepaling niet meer zou kunnen verifiëren.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de eventuele handhaving
van de voorlopige hechtenis, kan dus zonder dat het artikel 6.3, c, EVRM,
schendt, oordelen dat de aangevoerde schending niet van dien aard is dat zij een
eerlijke behandeling van de zaak voor de bodemrechter in de weg staat.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel
Op de conclusie van de eiser, die aanvoert dat de rechtspleging onregelmatig is
omdat hij niet reeds vanaf zijn verhoor bij de politie door een advocaat werd
bijgestaan, antwoordt het arrest dat de politie de wettelijke voorwaarden van de
ondervraging heeft nageleefd.
In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert is deze vermelding niet beperkt tot
het toezicht op de eerbiediging van het recht op stilzwijgen. De wettelijke voorwaarden waarnaar het arrest zonder voorbehoud verwijst, houden immers eveneens de uitsluiting in van de advocaat die bij artikel 20, §1, Voorlopige Hechteniswet is bepaald.
De appelrechters beslissen aldus, impliciet maar onmiskenbaar, dat de Voorlopige Hechteniswet, op dat punt, artikel 6.3, c, EVRM niet schendt.
Het arrest voegt daaraan toe dat uit geen enkel gegeven kan worden afgeleid
dat er enige druk is uitgeoefend op de eiser, waardoor het diens betwisting
betreffende onder meer de bijzonder kwetsbare toestand waarin hij naar eigen
zeggen verkeerde wegens de door de politie op hem uitgeoefende druk, als niet
gegrond afwijst.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
Met eigen redenen en met overneming van de redenen van de vordering van
het openbaar ministerie, merkt het arrest met name de observaties van 8
november 2008, 5 december 2008 en 4 februari 2009, de ondervraging van de
halfbroer van de eiser en de voorwerpen die bij beiden zijn aangetroffen, als
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schuldaanwijzingen aan.
Deze gegevens gaan aan de ondervraging door de politie vooraf en kunnen dus
niet het voorwerp uitmaken van de betwisting betreffende de regelmatigheid
ervan.
Wanneer de appelrechters preciseren welke feitelijke gegevens aanwijzingen
schijnen te zijn, en vermelden dat de door de eiser opgeworpen betwisting niet
op alle gegevens betrekking heeft, antwoorden zij op de conclusie en omkleden
zij hun beslissing regelmatig met redenen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Y.
Wynants, Verviers..

Nr. 195
1° KAMER - 12 maart 2009

1º DWANGSOM - EISBAARHEID - TENUITVOERLEGGING - MOEILIJKHEDEN - BESLAGRECHTER RECHTSMACHT
2º DWANGSOM - NIEUWE OMSTANDIGHEID DIE GEEN OVERMACHT VORMT - UITVOERBARE TITEL WERKZAAMHEID - EXECUTIERECHTER - BEVOEGDHEID - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
VOOR HET HOF
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST - EENVORMIGE WET OP
DE DWANGSOM - DWANGSOM - NIEUWE OMSTANDIGHEID DIE GEEN OVERMACHT VORMT UITVOERBARE TITEL - WERKZAAMHEID - EXECUTIERECHTER - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING VOOR
HET HOF
4º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - EENVORMIGE WET OP DE DWANGSOM DWANGSOM - NIEUWE OMSTANDIGHEID DIE GEEN OVERMACHT VORMT - UITVOERBARE TITEL WERKZAAMHEID - EXECUTIERECHTER - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING VOOR HET HOF
1º In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een dwangsom
uitspreekt, moet de beslagrechter nagaan of de voor de dwangsom gestelde vereisten al
dan niet vervuld zijn; behoudens de door de wet bepaalde gevallen kan de beslagrechter
geen uitspraak doen over de zaak zelf; hij mag geen uitspraak doen over de rechten van
de partijen die zijn vastgesteld door een titel waarvan de tenuitvoerlegging wordt
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gevorderd1. (Artt. 1385quater en 1498, Ger.W.)
2º, 3° en 4° Wanneer de beoordeling van de gegrondheid van een middel de interpretatie
vereist van de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Bijlage bij de Benelux-Overeenkomst
houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, in zoverre zij de vraag doet rijzen
of die artikelen in die zin moeten worden uitgelegd dat ze eraan in de weg staan dat de
executierechter, bij het opduiken van een nieuwe gebeurtenis die geen overmacht vormt,
kan nagaan of de titel waarbij de dwangsom werd bevolen werkzaam en uitvoerbaar blijft,
is het Hof van Cassatie verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof 2.
(Art. 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof; Artt. 3 en 4, eerste lid, Bijlage Eenvormige
Beneluxwet; Artt. 1385quater en 1385quinquies, Ger.W.)
(F. e.a. T. BRAINE-L'ALLEUD SABLIERE nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0282.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. DE FEITEN
(...)
III. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23 tot 28, 584 tweede lid, 1032, 1039, 1385quater en quinquies, en 1498
van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijzigt het beroepen vonnis en verklaart vervolgens het verzet
tegen het bevel voorafgaand het beslag van 2 mei 1995 dat door (de verweerster) bij
exploot van 5 juli 1995 is betekend, ontvankelijk en gegrond en verklaart bijgevolg de
vordering van de eisers tot schadevergoeding wegens tergende en roekeloze rechtspleging
en wegens tergend en roekeloos hoger beroep ongegrond, zulks om de volgende redenen:
"(De verweerster) voert aan dat zij beschikt over een nieuwe ontginningsvergunning die
op 29 juni 1994 is afgegeven door de gemeente Eigenbrakel, zodat haar exploitatie van de
litigieuze zandgroeve vanaf die datum tot de dag waarop een nieuwe in kort geding
gewezen beschikking uitvoerbaar is geworden, geoorloofd is en niet langer door het arrest
van 25 juni 1992 verboden wordt.
Voor het hof (van beroep) vraagt (de verweerster) dat het vonnis gedeeltelijk wordt
tenietgedaan, dat wordt vastgesteld dat de op 29 juni 1994 afgegeven ontginningsvergunning tot gevolg heeft gehad dat de titel die de dwangsommen oplegt niet langer actueel is,
dat voor recht wordt gezegd dat de dwangsommen voor de periode van 11 juli tot 21
november 1994 niet verschuldigd zijn en tot slot dat de tegenvordering niet-gegrond
1 Zie Benelux Hof, 14 april 1983, A 82/8, Jur., 1983, 83, met concl. adv.-gen. K RINGS; Cass., 9 feb.
2007, AR C.05.0573.N, AC, 2007, nr 77
2 Zie Benelux Hof, 12 feb. 1996, A 94/3, Jur., 1996, 3, met concl. adv.-gen. JANSSENS de BISTHOVEN.
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wordt verklaard.
Krachtens artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek kan enkel de rechter die
een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde, de opheffing ervan
bevelen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de
dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen de opheffing of de vermindering van de dwangsom zolang de inbreuk van de partij aan wie de dwangsom is opgelegd
blijft duren en de toestand waarbij, door een externe gebeurtenis, de rechterlijke beslissing
die de dwangsom oplegt, haar uitvoerbaar karakter verliest.
(De verweerster) voert daarentegen aan dat de titel die als juridische grondslag dient
opdat de dwangsom verschuldigd kan zijn - namelijk het arrest van het hof (van beroep)
van 25 juni 1992 - slechts uitwerking heeft zolang de exploitatie zonder vergunning
gebeurt en dat genoemd verbod niet langer uitvoerbaar is zodra de partij over een vergunning beschikt (ook al wordt die naderhand en voor de toekomst ongeldig verklaard).
Luidens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek komt de dwangsom, eenmaal
verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen en kan die partij
de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.
Krachtens artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek moet de beslagrechter, in geval
van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een veroordeling tot een
dwangsom bevat, nagaan of de voor de dwangsom bepaalde vereisten al dan niet vervuld
zijn.
Behoudens de door de wet bepaalde gevallen kan de beslagrechter geen uitspraak doen
over de zaak zelf. Hij mag geen uitspraak doen over de rechten van de partijen die zijn
vastgesteld door een titel waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd. De rechter dient,
voor de toetsing van de ter uitvoering van de veroordeling verrichte handelingen, het doel
en de strekking van de veroordeling als richtsnoer te nemen, met dien verstande dat de
veroordeling geacht wordt niet verder te strekken dan tot het bereiken van het daarmee
beoogde doel.
Aldus staat het aan het hof (van beroep) te bepalen of de door het arrest van 25 juni
1992 - dat in kort geding is gewezen - gestelde voorwaarden opdat (de verweerster) de
dwangsom kan verbeuren, vervuld zijn tijdens de litigieuze periode.
Daartoe moeten de draagwijdte en de uitwerking van dat arrest worden onderzocht.
Volgens dat arrest berust het verbod op een toereikende schijn van recht dat de zandgroeve op onwettige wijze wordt geëxploiteerd doordat de exploitatievergunningen die de
provincieoverheid op 29 april 1986 heeft afgegeven onwettig zijn en doordat de exploitatie niet overeenstemt met de op 3 maart 1988 afgegeven vergunning tot wijziging van
het reliëf.
Het voorlopige verbod - dat het gevolg is van de bevestiging door dat arrest van de
beschikking van 14 mei 1991 - had dus uitwerking zolang (de verweerster) de zandgroeve
bleef exploiteren zonder daartoe te beschikken over een geldige vergunning.
Zoals eerder gezegd, kon (de verweerster), zodra een kennelijk geldige vergunning was
afgegeven (de vergunning van 29 juni 1994), zich daadwerkelijk beroepen op het
vermoeden van wettigheid waardoor die voorlopige titel geen uitwerking meer had voor
de toekomst.
Het arrest van 25 juni 1992 is dus geen uitvoerbare titel die als grondslag dient voor de
inning van dwangsommen voor de periode vanaf wanneer (de verweerster) niet langer de
exploitatie zou voortzetten in het precaire kader en zonder in het bezit te zijn van een
schijnbaar geldige en wettige vergunning.
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Aangezien niet wordt betwist dat (de verweerster) sinds 29 juni 1994 over een titel
beschikte om de zandgroeve te exploiteren, oordeelt het hof (van beroep) - zonder dat
arrest op enigerlei wijze te wijzigen of te interpreteren - dat de (eisers), op grond van het
arrest van 25 juni 1992, geen dwangsom verbeuren voor de periode van 29 juni 1994 tot
21 november 1994, namelijk tot op het ogenblik waarop een nieuwe voorlopige beslissing
hen verbiedt de exploitatie voort te zetten.
Wanneer het hof (van beroep) vaststelt dat de dwangsom niet langer verschuldigd is
zodra de vergunning verkregen is, wijzigt het de beschikking die de dwangsom oplegt op
geen enkel punt maar stelt het enkel vast dat (de verweerster) vanaf het opduiken van een
nieuw feit (het verkrijgen van de vergunning) beschikte over de machtiging, door de in
het algemeen belang handelende bevoegde overheid verleend, om de zandgroeve te
exploiteren.
(De eisers) misken(nen) aldus de draagwijdte van het arrest en hun zienswijze dat het
verkrijgen van een vergunning van de bevoegde overheid niet voldoende was om de
exploitatie toe te staan, kan dus niet worden gevolgd. In de gedachtegang van (de eisers)
zou, zodra een beschikking in kort geding - zonder de zaak zelf nadeel toe te brengen een onwettige handelwijze verbiedt op straffe van een dwangsom, die dwangsom tot in
het oneindige verschuldigd blijven zolang de rechter die de maatregel heeft bevolen de
dwangsom voor de toekomst niet heeft tenietgedaan.
Wel integendeel. Het voorlopige karakter van een beslissing in kort geding impliceert
dat, zodra een beslissing over de zaak zelf wordt gewezen of zodra een nieuw gegeven
opduikt dat een einde maakt aan de onwettigheid van de door de voorlopige beslissing
beteugelde handelwijze, de beslissing in kort geding, van rechtswege, haar bestaansreden
en bijgevolg haar uitvoerbaarheid verliest, en zulks zonder dat de zaak opnieuw moet
voorkomen voor de rechter die in kort geding uitspraak heeft gedaan.
Aangezien het hoger beroep gegrond was, was het oorspronkelijke verzet, ook als was
het slechts ten dele gegrond, niet tergend en roekeloos.
Aangezien het hoofdberoep gegrond is, volgt hieruit dat de nieuwe vordering wegens
tergend en roekeloos hoger beroep niet gegrond is".
Grieven
Krachtens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek komt de dwangsom,
eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. Die
partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.
Artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek verleent de beslagrechter de bevoegdheid
om zwarigheden bij de tenuitvoerlegging te beslechten.
Eerste onderdeel
Volgens artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek doet de rechter in kort
geding bij voorraad uitspraak en volgens artikel 1039 van dat wetboek brengen de
beschikkingen die hij wijst geen nadeel toe aan de zaak zelf. Hieruit volgt dat de beslissing van de rechter in kort geding geen gezag van rechterlijk gewijsde heeft ten aanzien
van de bodemrechter en hem niet bindt. De bodemrechter kan een andersluidende beslissing nemen zodat de beslissing in kort geding vervalt.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde van de beslissing in kort geding geldt echter wel
voor de beslagrechter die, overeenkomstig artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek,
uitspraak moet doen over een geschil betreffende de tenuitvoerlegging ervan.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, doordat het vaststelt dat de eiseres de groeve
heeft geëxploiteerd ondanks het verbod dat uitgesproken werd bij de beschikking in kort
geding van 14 mei 1991, die in hoger beroep werd bevestigd door het arrest van 25 juni
1992, maar niettemin beslist dat de dwangsom, door het opduiken van een nieuw gegeven
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- de afgifte van een nieuwe vergunning - niet langer verschuldigd is, weigert rekening te
houden met een beslissing die in kort geding is gewezen, daar het de draagwijdte van de
voornoemde artikelen 584, tweede lid, en 1039 uitbreidt naar een geval waarin die wetsbepalingen niet voorzien en aldus het gezag van het rechterlijk gewijsde van die beslissing
miskent (schending van de artikelen 23 tot 28, 584, 1039 en 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Met toepassing van artikel 1032 van het Gerechtelijk Wetboek kan de beschikking in
kort geding, in geval van gewijzigde omstandigheden, worden gewijzigd of ingetrokken
door de rechter die ze heeft gewezen.
De vordering tot intrekking van een beschikking in kort geding wegens een nieuw
gegeven moet worden ingesteld voor de rechter die ze heeft gewezen.
Door te beslissen dat de beslagrechter, wanneer een nieuw gegeven opduikt, mag
oordelen dat de beschikking in kort geding van rechtswege vervalt, kent het bestreden
arrest hem bevoegdheden toe die niet hem maar wel de rechter in kort geding toekomen
(schending van de artikelen 1032, 1385quater en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een veroordeling
tot een dwangsom uitspreekt, moet de beslagrechter nagaan of de voor de dwangsom
gestelde vereisten vervuld zijn
Overeenkomstig artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek kan enkel de
rechter die de dwangsom heeft uitgesproken de opheffing ervan bevelen.
Door te beslissen dat de dwangsom die is uitgesproken krachtens een in hoger beroep
bevestigde beschikking in kort geding tot verbod van exploitatie van een groeve niet
langer verschuldigd is omdat zich een nieuw feit heeft voorgedaan, heft het bestreden
arrest die dwangsom eigenlijk op en gaat het zijn bevoegdheid te buiten (schending van de
artikelen 1385(quinquies) en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).
Vierde onderdeel
De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over de rechten van de partij die
zijn vastgelegd in de uitvoerbare titel - te dezen een beschikking in kort geding - waarvan
de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.
In deze zaak werd het recht van de eisers om een dwangsom ten uitvoer te leggen, vastgesteld door een beslissing in kort geding die, op straffe van een dwangsom, de verweerster verbood een zandgroeve te exploiteren.
Door te beslissen dat de dwangsom, die is uitgesproken krachtens een in hoger beroep
bevestigde beschikking in kort geding tot verbod van exploitatie van een groeve niet
langer verschuldigd is omdat zich een nieuw feit heeft voorgedaan, doet het bestreden
arrest uitspraak over de rechten van de partijen en gaat het zijn bevoegdheid te buiten
(schending van de artikelen 1385quater en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Luidens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek komt de
dwangsom, eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling
heeft verkregen. Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de
titel waarbij zij is vastgesteld.
Blijkens die bepaling, zoals zij moet worden begrepen in het licht van de
uitlegging die het Benelux-Gerechtshof van artikel 3 van de Eenvormige
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Benelux-wet betreffende de dwangsom heeft gegeven in zijn arrest van 14 april
1983 van in de zaak A 82/8, berust de eisbaarheid van de dwangsom op het
vonnis dat het oplegt en is, krachtens genoemd vonnis, wanneer na de betekening
ervan voldaan is aan de daarin omschreven voorwaarden, de dwangsom integraal
verschuldigd en voor gedwongen tenuitvoerlegging vatbaar zonder dat daarvoor
een nieuw vonnis nodig is.
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een
dwangsom uitspreekt, moet de beslagrechter, krachtens artikel 1498 van het
Gerechtelijk Wetboek, nagaan of de voor de dwangsom gestelde vereisten al dan
niet vervuld zijn.
Behoudens de door de wet bepaalde gevallen kan de beslagrechter geen
uitspraak doen over de zaak zelf; hij mag geen uitspraak doen over de rechten
van de partijen die zijn vastgesteld door een titel waarvan de tenuitvoerlegging
wordt gevorderd.
2. Artikel 1385quinquies, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat rechter die
een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom
kan opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen
termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele
of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
Die bepaling, zoals zij moet worden begrepen in het in het licht van de uitlegging die is gegeven aan artikel 4, eerste lid, van de Eenvormige Benelux-wet
betreffende de dwangsom door het arrest van 12 februari 1996 van het BeneluxGerechtshof in de zaak A 94/3, kent aan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, de exclusieve bevoegdheid toe om de dwangsom op te heffen in geval van
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen
en staat er aan in de weg dat in een executiegeschil betreffende de eventueel
verbeurde dwangsom een andere rechter dan degene die de dwangsom heeft
opgelegd, zou beslissen dat, ook al heeft de veroordeelde de hoofdveroordeling
niet uitgevoerd, de dwangsom wegens overmacht niet verbeurd is.
3. Het middel verwijt het hof van beroep, dat uitspraak doet als beslagrechter
in graad van beroep, geoordeeld te hebben dat de beslissing, genomen bij de op
14 mei 1991 in kort geding gewezen beschikking en bevestigd door het arrest
van het hof van beroep 25 juni 1992, om de verweerster het verbod op te leggen
de litigieuze groeve te exploiteren, van rechtswege vervallen was omdat zich een
nieuw feit had voorgedaan, zijnde de afgifte, op 29 juni 1994, van een nieuwe
ontginningsvergunning door de gemeente Eigenbrakel.
Aldus ontzegt het middel aan de beslagrechter de bevoegdheid, zelfs de rechtsmacht, om bij het opduiken van een nieuwe omstandigheid, na te gaan of de
uitvoerbare titel die de dwangsom heeft bevolen doeltreffend en actueel blijft.
Om de gegrondheid van alle onderdelen van het middel te kunnen beoordelen,
dient het Hof ofwel artikel 1385quater, ofwel artikel 1385quinquies van het
Gerechtelijk Wetboek te interpreteren.
Voornoemde bepalingen stemmen overeen met de artikelen 3 en 4, eerste lid,
van de Bijlage bij de Benelux-overeenkomst van 26 november 1973 houdende
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eenvormige wet betreffende de dwangsom.
De bepalingen van de eenvormige wet zijn rechtsregels die gemeen zijn aan
België, Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het Verdrag van 31
maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.
Aangezien een beslissing over de uitlegging van de artikelen 3 en 4, eerste lid,
van de voornoemde eenvormige wet noodzakelijk is om uitspraak te doen, dient
het Hof het verzoek om uitlegging voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Benelux-Gerechtshof de onderstaande vraag zal
hebben beantwoord:
Moeten de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Bijlage bij de Benelux-overeenkomst van 26 november 1973 houdende eenvormige wet betreffende de
dwangsom in die zin worden uitgelegd dat ze eraan in de weg staan dat de executierechter, bij het opduiken van een nieuwe gebeurtenis die geen overmacht
vormt, kan nagaan of de titel waarbij de dwangsom werd bevolen doeltreffend en
uitvoerbaar blijft?
12 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht– Advocaat: mr. Verbist..

Nr. 196
1° KAMER - 12 maart 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK - BEGRIP
Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken1. Art. 1384, eerste lid, B.W.)
(ETHIAS, vereniging van onderlinge verzekeringen T. ARVAL BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0058.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 oktober 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
1 Cass., 11 sept. 2008, AR C.07.0200.F, AC, 2008, nr 464.

Nr. 196 - 12.3.09

HOF VAN CASSATIE

801

De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van de beroepen beslissing veroordeelt het bestreden vonnis de eiseres
tot betaling, aan de verweerster, van 7.578, 31 euro in hoofdsom en veroordeelt haar in de
appelkosten, zulks om de onderstaande redenen:
"in rechte is het debat beperkt tot de vraag of de boom een gebrek heeft, m.a.w. of hij
een abnormaal kenmerk vertoont waardoor hij in bepaalde omstandigheden schade kan
veroorzaken (artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek) (...).
Het gebrek van de zaak moet in concreto worden beoordeeld (...).
De toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek vereist niet dat
het gebrek van de zaak een intrinsiek of blijvend gebrek van de zaak is (...).
Uit het gedrag van een zaak kan de rechter het bestaan van een gebrek ervan waarvoor
de bewaarder aansprakelijk is, slechts wettig afleiden (indien) hij alle andere oorzaken
dan het gebrek uitsluit (artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek) (...).
(De verweerster) is van oordeel dat geen enkele andere oorzaak dan het gebrek kan
verklaren waarom de boom op de rijweg is beland.
(De eiseres) voert aan dat er geen enkel gebrek van de boom is bewezen en dat integendeel de heer Lacasse van de afdeling Natuur en Bossen, district Odeigne, heeft
geschreven: 'Na uiterst nauwgezet onderzoek van de voet, de schors, de bladeren, de
wortels en de verzaagde delen kan ik bevestigen dat de beide bomen volstrekt gezond
waren en geen afwijkingen of gebreken vertoonden'.
Toeval moet worden uitgesloten aangezien er een windsnelheid van 104 km/u. stond,
hetgeen geen enkele partij betwist.
Toeval werd uitgesloten voor windsnelheden van 115 km/u (...); 140 km/u (...) en zelfs
150 km/u (...). Geen enkel juridisch of feitelijk argument verantwoordt dat toeval hier in
aanmerking moet worden genomen.
(De eiseres) houdt staande dat kruipende, wijdvertakte, weinig hechtende wortels, met
een secundaire spilwortel kenmerkend zijn voor van de spar en dat het feit dat de boom
zogezegd onvoldoende beworteld was, geenszins een abnormaal kenmerk van de spar is
en dus geen gebrek kan uitmaken.
Het is dus normaal dat een spar, die alle kenmerken van zijn soort vertoont, soms ten
gevolge van in onze kontreien gangbare windsnelheden omvalt.
In die omstandigheden vormt het aanplanten op een zodanige afstand dat hij op de
rijweg kan vallen een abnormaal kenmerk van de boom, waardoor hij, in bepaalde
omstandigheden, schade kan veroorzaken.
Het bestanddeel dat het gebrek vormt, kan extrinsiek zijn, zoals de slechte plaatsing van
de zaak (De Page, Dl. III, La responsabilité civile, hoofdstuk V, afdeling III, §2, nr. 1007).
Aldus moet de bewaarder die schade vergoeden".
Grieven
Met die motivering neemt de rechtbank, in de voorwaardelijke wijs, de zienswijze van
de eiseres aan volgens welke de "kruipende, wijdvertakte, weinig hechtende wortels, met
een secundaire spilwortel" normale kenmerken van sparren zijn, maar zij voegt eraan toe
dat "in die omstandigheden het aanplanten op een zodanige afstand dat hij op de rijweg
kan vallen een abnormaal kenmerk van de boom vormt, waardoor hij, in bepaalde omstandigheden, schade kan veroorzaken".
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Luidens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan de plaatsing van een
zaak die in se niet gebrekkig is een abnormaal kenmerk van de zaak op of waarin zij
geplaatst is opleveren, maar louter op zich kan die plaatsing de aldus geplaatste zaak niet
gebrekkig maken.
Door te beslissen dat "het aanplanten op een zodanige afstand dat hij op de rijweg kan
vallen een abnormaal kenmerk van de boom vormt" schendt de rechtbank artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Het middel
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde
omstandigheden schade kan veroorzaken.
Hoewel de bodemrechter het bestaan van een gebrek in feite vaststelt, dient het
Hof na te gaan of hij uit de feiten die hij heeft vastgesteld dat bestaan naar recht
heeft afgeleid.
Uit de omstandigheid alleen dat de twee bomen die omgevallen zijn op het
voertuig van de verweersters, op een zodanige afstand geplant waren dat ze op
de rijweg konden vallen, hebben de appelrechters niet naar recht kunnen afleiden
dat die bomen een abnormaal kenmerk vertoonden en daardoor met een gebrek
behept waren.
Bijgevolg schendt het bestreden vonnis voornoemd artikel 1384, eerste lid.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau, zitting houdend in hoger beroep.
12 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 197
1° KAMER - 12 maart 2009

APOTHEKER - TUCHTZAKEN - ORDE DER APOTHEKERS - PROVINCIALE RAAD - PROCEDURE -
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VERSLAGGEVER VAN DE PROVINCIALE RAAD - ONDERZOEKSOPDRACHT - VERENIGBAARHEID
De wet sluit niet uit dat de persoon die bij de provinciale raad verslag uitbrengt, de
apotheker-onderzoeker is. (Artt. 20 en 27, K.B. 29 mei 1970)
(G. T. ORDE VAN APOTHEKERS)

ARREST (vertaling)

(AR D.07.0023.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de uitspraak, op 25 oktober 2007 gewezen
door de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde van apothekers.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 20, §1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de
Orde der apothekers;
- artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie
en de werking der raden van de Orde der apothekers.
Aangevochten beslissingen
De bestreden uitspraak verklaart de tuchtvervolging tegen de eiser ontvankelijk.
Die beslissing berust op de volgende redenen:
"De omstandigheid dat het bureau van de provinciale raad niet vooraf een verslaggever
had aangesteld, heeft geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de onderzoeksdaden
van de apotheker-onderzoeker en leidt niet tot nietigheid van de daaropvolgende procedure. De bepaling waarop (de eiser) doelt, preciseert niet dat de verslaggever een andere
persoon moet zijn dan degene die met het onderzoek belast is of dat laatstgenoemde geen
verslag mag uitbrengen. In deze zaak heeft apotheker-onderzoeker B. wel degelijk verslag
uitgebracht bij de provinciale raad door haar de stukken van het dossier voor te leggen die
de provinciale raad beslist heeft ten gronde te onderzoeken, op 29 september 2005 en
vervolgens op 19 oktober 2005, alvorens op 27 oktober 2005 te beslissen de (eiser) tuchtrechtelijk te vervolgen. (...) In tegenstelling tot wat de (eiser) beweert, levert die beslissing
- die trouwens regelmatig is - niet de akte van aanhangigmaking bij de provinciale raad
van Henegouwen op, aangezien deze, zoals bepaald in artikel 20, §1, van het koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967, al rechtstreeks geadieerd was door de klachten die
zij had ontvangen. Er kan dus geen sprake zijn van een vermeende definitieve onregelmatigheid van de oorspronkelijke aanhangigmaking die, als de (eiser) gevolgd moet worden,
zou beletten dat er nog uitspraak wordt gedaan over de tuchtvervolging, zelfs bij wege
van nieuwe beschikkingen na de eventuele vernietiging van de beroepen uitspraak. Het is
dus niet bewezen dat de aanhangigmaking, het onderzoek of de uitoefening van de tuchtvervolging onregelmatig is".
Grieven
Artikel 20, §1, van het voornoemd koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 luidt
als volgt: "De provinciale raad treedt op, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de nati-
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onale raad, van de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de
procureur des Konings of van de geneeskundige commissie, hetzij op klacht van een
apotheker of van een derde. Het bureau stelt de zaak in onderzoek. Het doet zelf het
onderzoek of het duidt een of meerdere personen van de raad aan om samen met de
bijzitter het onderzoek te doen. Het duidt een verslaggever aan. (...) Wanneer het onderzoek is beëindigd brengt het bureau of de verslaggever verslag uit bij de provinciale raad".
Artikel 27 van voornoemd koninklijk besluit van 29 mei 1970 luidt als volgt: "In al de
gevallen waarin een onderzoek wordt bevolen ten laste van een apotheker wordt deze
ervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Zodra het onderzoek gesloten is, brengt de
voorzitter de zaak op de agenda van één der eerstkomende vergaderingen van de raad. De
Raad oordeelt, de verslaggever gehoord en bij een met redenen omklede beslissing, of de
zaak zonder gevolg mag worden gelaten, of een aanvullend onderzoek moet worden ingesteld, dan wel of de apotheker moet verschijnen".
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer het onderzoek dat ten gevolge van een klacht
werd geopend, wordt beëindigd, niet de met het onderzoek belaste apotheker bij de raad
verslag uitbrengt, maar wel de door het bureau aangestelde verslaggever of het bureau zelf
en dat op grond van dat verslag de beslissing, die van rechtsprekende aard is, wordt
genomen om de zaak zonder gevolg te laten of om de apotheker tuchtrechtelijk te doen
verschijnen. De voornoemde bepalingen strekken ertoe een eerlijk tuchtproces te waarborgen tijdens de voorbereidende fase.
In deze zaak oordeelt de bestreden uitspraak dat de verslaggever de persoon mag zijn
die met het onderzoek werd belast en dat de beslissing om de apotheker te doen
verschijnen niet de akte van aanhangigmaking van de zaak bij de provinciale raad is,
zodat de tuchtvervolging ontvankelijk is, ook al werd de beslissing van de provinciale
raad om de eiser te doen verschijnen wegens een tuchtrechtelijke tekortkoming, niet voorafgegaan door het verslag van een andere verslaggever dan de apotheker-onderzoeker. De
bestreden uispraak schendt aldus de artikelen 20, §1, van het voornoemd koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967 en 27 van het voornoemd koninklijk besluit van 29
mei 1970.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 20, §1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967
betreffende de Orde der apothekers stelt het bureau van de provinciale raad de
zaak in onderzoek. Het doet zelf het onderzoek of het duidt een of meerdere
personen van de raad aan om samen met de bijzitter het onderzoek te doen. Het
duidt een verslaggever aan. Wanneer het onderzoek is beëindigd brengt het
bureau of de verslaggever verslag uit bij de provinciale raad.
Krachtens artikel 20, §2, van dat koninklijk besluit mag de raad van beroep de
verslaggever van de provinciale raad die deelgenomen heeft aan het onderzoek in
eerste aanleg horen.
Artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der apothekers bepaalt dat de voorzitter van de provinciale raad, zodra het onderzoek gesloten is, de zaak op de
agenda brengt van een der eerstkomende vergaderingen van de raad en dat de
raad, na de verslaggever te hebben gehoord, oordeelt of de zaak zonder gevolg
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mag worden gelaten, of een aanvullend onderzoek moet worden ingesteld, dan
wel of de apotheker moet verschijnen.
Die bepalingen sluiten niet uit dat de persoon die, na de beëindiging van het
onderzoek, bij de provinciale raad verslag uitbrengt, de apotheker-onderzoeker
is.
Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 198
1° KAMER - 13 maart 2009

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — ALLERLEI - AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING - DRAAGWIJDTE
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING - BETWISTING
DOOR DE CURATOR - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - BESLISSING TOT AFWIJZING - DRAAGWIJDTE
1º Indien de curator de schuldvordering betwist, is de aangifte van schuldvordering in het
faillissement een rechtsvordering die niet alleen gericht is op de opneming van de
schuldvordering in het passief van het faillissement, maar ook op de gerechtelijke
erkenning van de aangegeven schuldvordering. (Art. 574, 2°, Ger.W.; Artt. 496, 498, 499,
500, 502 en 504, Faillissementswet 1851)
2º De beslissing van de rechtbank van koophandel die, krachtens de Faill. W. 1851, de
opneming van de aangegeven schuldvordering in het passief van het faillissement
afwijst, houdt in dat de aanspraak van de schuldeiser wordt verworpen en geldt niet
alleen ten aanzien van de boedel maar ook ten aanzien van de gefailleerde zelf. (Art.
574, 2°, Ger.W.; Artt. 496, 498, 499, 500, 502 en 504, Faillissementswet 1851)
(V. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1.De feiten.
- Eiser was tot 1995 BTW-plichtige.
- Bij vonnis van 14 februari 1995 werd hij failliet verklaard.
- De BTW-ontvanger te Turnhout diende op 15 februari 1995 een provisionele aangifte
van schuldvordering in.
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- Ingevolge een BTW-controle met betrekking tot de periode van 1 januari 1991 tot 31
december 1993, werd een correctieopgave opgesteld die op 7 maart 1995 door de curator
voor akkoord werd ondertekend en waarbij hij erkende 13.150,80 EUR BTW
verschuldigd te zijn.
- Bij brief van 21 maart 1995 deelde de curator aan het BTW-kantoor mee dat de
ingediende schuldvordering betwist werd in afwachting van de definitieve samenstelling
van de vordering.
- Op 6 juni 1995 diende de ontvanger een definitieve aangifte van schuldvordering in
voor een totaal bedrag van 36.398,18 EUR.
- Bij vonnis van 10 oktober 1995 besliste de Rechtbank van Koophandel te Turnhout
dat de vordering uit het passief van het faillissement verwijderd werd (zonder opgave van
reden).
- Bij brief van 17 oktober 1995 vroeg het BTW-kantoor aan de curator of zijn
schuldvordering nog kon worden opgenomen.
- Op 18 oktober 1995 antwoordde de curator dat hij de brief van 6 juni 1995 niet had
ontvangen, doch dat hij wel akkoord was om de vordering van de BTW te erkennen als
volgt: bevoorrecht: 32.183,99 EUR gewoon: 4.214,19 EUR (of samen 36.398,18 EUR,
zijnde het totaalbedrag van de definitieve aangifte van schuldvordering van 6 juni 1995).
- Ingevolge een BTW-controle op 7 november 1995 met betrekking tot de periode van
1 januari 1993 tot 31 december 1994, werd een correctieopgave opgesteld, die op 7
november 1995 door de curator voor akkoord werd ondertekend en waarbij hij erkende
9.708,30 EUR BTW verschuldigd te zijn.
- Op 9 december 1997 werd het faillissement bij vereffening gesloten.
- Op 19 februari 1999 vaardigde de BTW-ontvanger drie dwangbevelen uit, die op 23
februari 1999 werden uitvoerbaar verklaard en op 25 februari 1999 overeenkomstig
artikel 85 §1 van het BTW-wetboek ter kennis van eiser werden gebracht. De
kennisgeving werd hernieuwd op 17 juli 2003.
- Bij dagvaarding van 30 oktober en 4 november 2003 verzocht eiser de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen de dwangbevelen van nul en generlei waarde te verklaren.
- De rechtbank verklaarde op 15 april 2005 de vordering toelaatbaar doch ongegrond.
- Het bestreden arrest van 5 december 2006 verklaarde het hoger beroep ontvankelijk
doch ongegrond.
2.De voorziening in cassatie.
2.1.Eerste onderdeel.
2.1.1. Het eerste onderdeel voert aan dat het gezag van gewijsde van het vonnis van 10
oktober 1995 de Staat belet om de in het faillissement aangegeven (en uit het passief
verwijderde) BTW-schuld alsnog te vorderen ten aanzien van eiser.
2.1.2. Het onderdeel betreft de problematiek van de exclusieve bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel, welke aanleiding heeft gegeven tot een hevige controverse in
de rechtspraak en de rechtsleer en tot een ingrijpen van de wetgever.
Reeds voor de invoering van het Gerechtelijk wetboek bestond er onenigheid over de
vraag in welk geval de rechtbank van koophandel een betwisting diende te verwijzen naar
een andere rechtbank voor wat de vaststelling van het voorwerp en het bedrag van de
schuldvordering betrof (A. CLOQUET, Les Novelles. Droit commercial, IV, Les concordats
et la faillite, Larcier, 1985, 761, nr. 2646).
Voor de invoering van het Gerechtelijk Wetboek verplichtten verschillende bepalingen
van de oude faillissementswet van 18 april 1851 (onder meer de artikelen 502, 504,
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tweede lid en artikel 505) de faillissementsrechtbank om de betwistingen over de
schuldvorderingen te verwijzen naar de normaal bevoegde rechtbanken (A. CLOQUET, Les
Novelles. Droit commercial, IV, Les concordats et la faillite, Larcier, 1985, 761, nr.
2647).
De rechtspraak nam als beginsel aan dat de rechter gehouden was om de betwisting
naar de normaal bevoegde rechter te verwijzen telkens de betwisting niet de toepassing
noodzakelijk maakte van de beginselen eigen aan de faillissementswetgeving, die
afwijken van het gemeen recht. Vereist was dat de betwisting niet voorstelbaar was op
grond van het gemeen recht. De betwisting werd dan bestempeld als “ontstaan” uit het
faillissement en de faillissementsrechtbank kon en moest er kennis van nemen. Was dat
niet het geval dan diende de faillissementsrechter de betwisting, die niet was ontstaan uit
het faillissement, maar naar aanleiding van het faillissement, te verwijzen naar de rechter
die bevoegd was op grond van het gemeen recht tenzij hijzelf op grond van dat gemeen
recht bevoegd was.
Er was in die periode geen enkele moeilijkheid indien de betwisting niet het
privaatrecht
betrof.
Geschillen
van
strafrechtelijke,
fiscaalrechtelijke
of
administratiefrechtelijke aard hebben steeds tot de bevoegdheid van de strafrechtelijke,
fiscale of administratieve rechtbanken behoord. Het vraagstuk van de verwijzing heeft
nooit problemen gesteld voor die geschillen (A. CLOQUET, Les Novelles. Droit commercial,
IV, Les concordats et la faillite, Larcier, 1985, nr. 2648). Er bestond in die periode dan
ook geen twijfel over dat de faillissementsrechtbank niet bevoegd was om zich uit te
spreken over het bestaan en het bedrag van belastingschulden.
2.1.3. Het Gerechtelijk Wetboek bracht wijzigingen aan in de teksten die de
bevoegdheid inzake faillissement beheersen (A. CLOQUET, Les Novelles. Droit
commercial, IV, Les concordats et la faillite, Larcier, 1985, 767, nr. 2666).
Het Gerechtelijk Wetboek verklaart de rechtbank van koophandel bevoegd voor “alles
wat het faillissement, het akkoord en opschorting van betaling betreft, overeenkomstig de
voorschriften van het Wetboek van Koophandel en van de wetten op het gerechtelijk
akkoord gecoördineerd op 23 september 1946” (artikel 574, 2° Ger.W. voor de wijziging
bij wet van 24 maart 1975). De bevoegdheid die artikel 574, 2° Ger.W. toewijst aan de
rechtbank van koophandel is een exclusieve bevoegdheid. De rechtbank van eerste aanleg
heeft ter zake geen residuaire bevoegdheid (I. V EROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du
concordat, Kluwer, 2003, 257, nr. 382).
Na de invoering van deze nieuwe tekst blijft een deel van de rechtspraak trouw aan het
onderscheid tussen vorderingen die ontstaan zijn uit het faillissement aan de ene kant en
vorderingen die ontstaan zijn naar aanleiding van het faillissement aan de andere kant (A.
CLOQUET, Les Novelles. Droit commercial, IV, Les concordats et la faillite, Larcier, 1985,
767, nr. 2666). Deze strekking acht de rechtbank van koophandel bevoegd voor de eerste
categorie vorderingen en niet bevoegd voor de tweede.
Andere uitspraken stellen daarentegen dat artikel 574, 2° Ger.W. geen onderscheid
maakt tussen vorderingen die zijn ontstaan uit het faillissement en vorderingen die slechts
zijn ingeleid naar aanleiding van het faillissement (A. CLOQUET, Les Novelles. Droit
commercial, IV, Les concordats et la faillite, Larcier, 1985, 767, nr. 2666). Zij achten de
rechtbank van koophandel bevoegd voor beide soorten vorderingen.
2.1.4. In zijn arrest van 3 mei 1973 sloot uw Hof zich aan bij de rechtspraak die de
klassieke bevoegdheid van de rechtbank van koophandel uitbreidt. Het Hof oordeelt dat
alle geschillen die beslecht moeten worden om tot de vereffening van de faillissementen
te komen tot de bevoegdheid behoren van de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarin ze geopend zijn en dat zulks inzonderheid het geval is voor
geschillen over schuldvorderingen die aan de gefailleerde, zelfs door niet-handelaars
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verschuldigd zijn.
De uitbreiding van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel werd bevestigd in
de constante rechtspraak van uw Hof (Cass. 3 mei 1973, Arr.Cass. 1973, 839; Cass. 29
november 1973, Arr. Cass. 1974, 366; Cass. 8 maart 1974, Arr. Cass. 1974, 749; Cass. 18
april 1974, Arr. Cass. 1974, 887; Cass. 17 mei 1974, Arr. Cass. 1974, 1047; Cass. 30 mei
1974, Arr. Cass. 1974, 1076; Cass. 19 juni 1974, Arr. Cass. 1974, 1161; Cass. 3 oktober
1974, Arr. Cass. 1975, 164; Cass. 23 oktober 1974, Arr. Cass. 1975, 252; Cass. 20
december 1974, Arr. Cass. 1975, 477: Cass. 9 januari 1975, Arr. Cass. 1975, 526; Cass.
28 februari 1975, Arr. Cass. 1975, 744).
Deze rechtspraak gaf aanleiding tot een haast onbegrensde bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel. Zo besliste de Rechtbank van Koophandel te Luik, onder
verwijzing naar het cassatiearrest van 3 mei 1973, dat de fiscale betwistingen die moeten
worden opgelost om tot de vereffening te kunnen overgaan tot de exclusieve bevoegdheid
van de faillissementsrechter behoren (Kh. Luik, 18 september 1973, J.T. 1974, 10). Het
Hof van Beroep te Luik hervormde evenwel dit vonnis en besliste dat iedere betwisting
met betrekking tot een bedrag van belastingen die voorkomen in een aangifte van
schuldvordering van belastingen, tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de
gewestelijk directeur van de belastingen, vervolgens van het hof van beroep ten tenslotte
van het Hof van Cassatie (Luik 7 december 1978, Bull.Contr. 1980, 2091; Jur. Liège
1978-79, 274).
De interpretatie van uw Hof was in hoofdzaak gesteund op de afschaffing van artikel
505 van de faillissementswet van 18 april 1851 en op de wijzigingen aangebracht door de
wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek aan de artikelen 492, 502 en
504 van dezelfde faillissementswet (J. LAENENS, “Commentaar bij artikel 574, 2° Ger.W”
in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Kluwer, Art. 574, 2° - 4; A. CLOQUET, Les Novelles. Droit commercial, IV, Les
concordats et la faillite, Larcier, 1985, 767, nr. 2667) waardoor voormelde bepalingen in
de oude faillissementswet die de faillissementsrechter uitdrukkelijk verplichtten om
betwistingen die niet tot zijn bevoegdheid behoorden, te verwijzen naar de bevoegde
rechter, werden weggelaten.
De stelling van uw Hof werd gedeeld door een groot aantal rechtscolleges en beaamd
door enkele auteurs. Bepaalde arrondissementsrechtbanken hebben zich echter niet
aangesloten bij de cassatierechtspraak en hebben hun vroeger ingenomen standpunt
gehandhaafd: de rechtbank van koophandel is slechts uitsluitend bevoegd inzake
geschillen die rechtstreeks hun oorsprong vinden in het faillissement en die, met
toepassing van het bijzonder faillissementsrecht, moeten beslecht worden (A. CLOQUET,
Les Novelles. Droit commercial, IV, Les concordats et la faillite, Larcier, 1985, nr. 2670;
J. LAENENS, “Commentaar bij artikel 574, 2° Ger.W” in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, Art. 574, 2° - 4 en de
verwijzingen aldaar).
De rechtspraak van uw Hof werd door de rechtsleer bekritiseerd (J. L AENENS,
“Commentaar bij artikel 574, 2° Ger.W” in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, Art. 574, 2° - 4, randnr.
3 en de verwijzingen aldaar; A. CLOQUET, Les Novelles. Droit commercial, IV, Les
concordats et la faillite, Larcier, 1985, 768, nr. 2668 en de verwijzingen aldaar).
2.1.5. Deze controverse heeft geleid tot de wet van 24 maart 1975 tot wijziging van
artikel 574, 2° Ger.W. (B.S. 14 mei 1975).
Na de wijziging door deze wet bepaalde artikel 574, 2° Ger.W. dat de rechtbank van
koophandel kennis neemt, zelfs wanneer partijen geen handelaar zijn, van vorderingen en
geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement, het akkoord en de opschorting van
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betaling overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Koophandel en de wetten
op het gerechtelijk akkoord, gecoördineerd op 25 september 1946, en waarvan de
gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het
faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling beheerst.
Opdat de rechtbank van koophandel bevoegd is moet aan twee essentiële voorwaarden
zijn voldaan. Vooreerst is vereist dat het geschil rechtstreeks is ontstaan uit het
faillissement. Vervolgens moeten de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het
bijzondere faillissementsrecht. Een geschil is rechtstreeks ontstaan uit het faillissement
indien het zonder dit faillissement niet was kunnen ontstaan (I. V EROUGSTRAETE, Manuel de
la faillite et du concordat, Kluwer, 2003, 257, nr. 382).
Hoewel deze wetswijziging zeker niet alle problemen ter zake van de omvang van de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel heeft opgelost, bestaat er thans
in de rechtspraak en de rechtsleer geen twijfel meer over dat de rechtbank van koophandel
weliswaar exclusief bevoegd is voor de opneming van schuldvorderingen in het passief
van het faillissement (Cass. 21 november 1983, AR 4006, nr. 156; Cass. 9 december
1985, AR 7439, nr. 241; I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, Swinnen, 1987,
267), maar dat zij niet bevoegd is om uitspraak te doen over het bestaan en het bedrag van
die schuldvordering- en, tenzij zij op grond van het gemeen recht daarvoor bevoegd is (L.
en S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, IV, Brussel, 1981, 75-79 en
251-252; J. LAENENS, “Commentaar bij artikel 574, 2° Ger.W” in Gerechtelijk recht.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, Art.
574, 2° - 8, randnr 9; .J. LAENENS, “De bevoegdheid (1993-2000)”, T.P.R. 2002, 1557; D.
SCHEERS, “Het verloop van de faillissementsprocedure” in Faillissement en Gerechtelijk
Akkoord: het nieuwe recht, H. BRAECKMANS, E. DIRIX en E. WYMEERSCH (eds.), Kluwer,
1998, 232; , A. ZENNER, Dépistage, faillites & concordats, Larcier, 1998, 360 en 611, nr.
844).
De gewone bevoegdheidsregels moeten toepassing vinden wanneer een
schuldvordering wordt betwist. De faillissementsrechtbank moet de zaak verwijzen opdat
een andere rechtbank beslist over de betwisting, wanneer de “natuurlijke” rechter niet de
faillissementsrechtbank is (I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, Swinnen,
1987, 266).
2.1.6. In een arrest van 8 december 1995 (AR C.94.0432.F, nr. 536) heeft uw Hof
uitdrukkelijk deze bevoegdheidsregeling onderschreven. Uw Hof overwoog dat, hoewel
de krachtens het gemeen recht materieel bevoegde rechtbank kennis neemt van het
bestaan en het bedrag van de tegen een gefailleerde schuldenaar aangevoerde
schuldvordering, alleen de rechtbank van koophandel kennis kan nemen van de opname
van de schuldvordering in het passief van het faillissement.
2.1.7. In casu kan er geen discussie over bestaan dat de litigieuze BTW-schuld van
eiser niet rechtstreeks uit het faillissement van eiser is ontstaan. Zij heeft immers
betrekking op belastbare verrichtingen van voor de faillietverklaring. Evenmin is het zo
dat de gegevens voor de oplossing van de betwisting over de verschuldigdheid van de
BTW-schuld zich bevinden in het bijzondere faillissementsrecht. Geen van beide
voorwaarden is vervuld opdat de rechtbank van koophandel op grond van artikel 574, 2°
Ger.W. exclusief bevoegd zou zijn voor de betwisting over het bestaan en het bedrag van
de litigieuze belastingschuld. Vermits de litigieuze belastingschuld integraal betrekking
heeft op een periode na de inwerkingtreding op 24 mei 1975 van de wet van 24 maart
1975 tot wijziging van artikel 574, 2° Ger.W., is de rechtbank van koophandel op geen
enkel ogenblik exclusief bevoegd geweest om uitspraak te doen over het bestaan van de
litigieuze belastingschuld.
De rechtbank van koophandel was evenmin bevoegd om uitspraak te doen over het
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bestaan van de litigieuze belastingschuld op grond van de gemeenrechtelijke
bevoegdheidsregels. Vóór 6 april 1999 waren de gewone rechtbanken (vredegerecht of
rechtbank van eerste aanleg als het bedrag meer dan 75.000 BEF bedroeg) van de plaats
van het ontvangkantoor bevoegd voor betwistingen over de verschuldigdheid van BTW
wanneer de oorzaak van de eisbaarheid van de BTW zich had voorgedaan vóór 1 januari
1999. Sedert 6 april 1999 zijn de fiscale rechtbanken van eerste aanleg bevoegd als
bedoeld in artikelen 569, 32° en 632 Ger.W. (H. DUBOIS en A. CLAES, “Administratief luik:
BTW en andere indirecte belastingen” in De hervorming van de fiscale procedure, B.
PEETERS (ed.), Maklu 1999, 188 en 191-192).
Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat de Rechtbank van Koophandel te
Turnhout niet bevoegd was om op 10 oktober 1995 uitspraak te doen over de
verschuldigdheid en het bedrag van de litigieuze BTW-schuld van eiser.
2.1.8. Het vonnis van 10 oktober 1995 bevat geen enkele aanwijzing als zou de
Rechtbank van Koophandel te Turnhout deze algemeen aanvaarde bevoegdheidsregels
met voeten zou hebben getreden door toch uitspraak te doen over de verschuldigdheid van
de litigieuze belastingschuld zonder dat de betwisting naar de ten gronde bevoegde rechter
werd verwezen.
De beslissing tot verwijdering van de litigieuze belastingschuld uit het passief
impliceert ook niet noodzakelijk de beslissing dat de aangegeven schuldvordering niet
bestaat en dus de afwijzing van de vordering tot gerechtelijke erkenning van de
aangegeven schuldvordering. De rechtbank van koophandel kan de opneming van de
aangegeven schuldvordering in het passief weigeren om een andere reden dan dat de
aangegeven schuldvordering niet (meer) bestaat.
Zo kan de beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout het loutere gevolg
zijn van het feit dat het BTW-ontvangkantoor in deze verstek liet gaan (cf. I.
VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, Swinnen, 1987, 271). De beslissing kan
ook het gevolg zijn van het feit dat de curator, zoals blijkt uit het bestreden arrest, de
definitieve aangifte van schuldvordering van 6 juni 1995 niet had ontvangen. De
verwijdering kan eveneens het gevolg zijn van de omstandigheid dat de litigieuze
belastingvordering niet bleek uit een BTW-aangifte, noch formeel was vastgesteld in een
dwangbevel, zodat de Rechtbank van oordeel kan zijn geweest dat niet was voldaan aan
de vereiste vervat in het op deze zaak toepasselijke artikel 496 van de faillissementswet
van 18 april 1851, dat de schuldeiser de titels van zijn schuldvordering ter griffie van de
rechtbank van koophandel moet neerleggen binnen de termijn die in het vonnis van
faillietverklaring is bepaald.
Net zomin als de verwerping van de aangegeven schuldvordering omwille van een
reden van niet-tegenstelbaarheid aan de boedel de schuldenaar kan ten goede komen
(R.P.D.B., V° Faillite et banqueroute, 511, nr. 1940; A. Z ENNER, Dépistage, faillites &
concordats, Larcier, 1998, 614, nr. 849), kan de verwerping om een louter processuele
reden die verband houdt met de procedure van aangifte en verificatie van de
schuldvorderingen, de schuldenaar ten goede komen.
De verwijdering van de betwiste schuldvordering uit het passief van het faillissement,
zonder vermelding van enig motief, kan dan ook niet worden vermoed een impliciete
beslissing over het bestaan van die schuldvordering in te houden. Vermits sedert de
wijziging van artikel 574, 2° Ger.W. door de wet van 24 maart 1975 algemeen aanvaard
wordt dat de rechtbank van koophandel zich niet kan uitspreken over het bestaan van de
aangegeven schuldvordering indien een andere rechter ter zake materieel bevoegd is en er
geen enkele aanwijzing is dat de Rechtbank van Koophandel te Turnhout deze regel heeft
overtreden, kan zulk vermoeden niet gehanteerd worden.
2.1.9. Het gezag van het gerechtelijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist
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over een punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de
rechter was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de
noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt (Cass. 27
februari 1995, AR S.94.0134.N, nr. 116).
Het gezag van het rechterlijk gewijsde van een beslissing strekt zich niet uit tot
motieven waarvan de betekenis niet met zekerheid kan worden vastgesteld (Cass. 9
januari 1981, AC 1980-81, nr. 269).
Voormeld vonnis van 10 oktober 1995 moet dan ook in die zin worden begrepen dat de
Rechtbank enkel uitspraak doet over de opneming van de litigieuze belastingschuld in het
passief van het faillissement zonder zich uit te spreken over de verschuldigdheid en het
bedrag van die schuld.
Het vonnis belet dan ook niet dat verweerder zich naderhand ten aanzien van eiser op
bedoelde schuldvordering kon beroepen.
2.1.1O. In de gevallen waarin de rechtbank van koophandel daarentegen de opneming
van de aangegeven schuldvordering afwijst nadat de ten gronde materieel bevoegde
rechtbank definitief heeft beslist dat de betwiste schuldvordering niet bestaat, niet
bewezen is of uitgedoofd is, kan de schuldeiser zich, gelet op het gezag van gewijsde van
die beslissing, vanzelfsprekend naderhand niet meer op die schuldvordering beroepen (cf.
A. CLOQUET, Les Novelles. Droit commercial, IV, Les concordats et la faillite, Larcier,
1985, nrs. 2354 en 2392; R.P.D.B., V° Faillite et banqueroute, nrs. 1940-1941).
2.1.11. Het eerste onderdeel van het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
In zoverre het ervan uitgaat dat de rechtbank van koophandel bevoegd is zich uit te
spreken over de verschuldigdheid van een schuld wanneer de rechtbank op grond van de
gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels daartoe niet bevoegd is en dat de beslissing tot
verwijdering van de schuldvordering uit het passief van het faillissement steeds een
beslissing over het bestaan van de schuldvordering impliceert, gaat het uit van een
verkeerde rechtsopvatting.
In zoverre het ervan uitgaat dat de Rechtbank van Koophandel te Turnhout zich heeft
uitgesproken over het bestaan van de litigieuze belastingschuld, gaat het uit van een
verkeerde lezing van dat vonnis en mist het feitelijke grondslag.
2.2.Tweede onderdeel
(…)
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.07.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 december 2006 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Indien de curator de schuldvordering betwist, is de aangifte van schuldvordering in het faillissement een rechtsvordering die niet alleen gericht is op de
opneming van de schuldvordering in het passief van het faillissement, maar ook
op de gerechtelijke erkenning van de aangegeven schuldvordering.
2. De beslissing van de rechtbank van koophandel die, krachtens de toen
geldende faillissementswet, de opneming van de aangegeven schuldvordering in
het passief van het faillissement afwijst, houdt in dat de aanspraak van de schuldeiser wordt verworpen en geldt niet alleen ten aanzien van de boedel maar ook
ten aanzien van de gefailleerde zelf.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
verweerder een definitieve vordering had ingediend in het faillissement op 6 juni
1995 en dat de rechtbank van koophandel op aanvraag van de curator en zonder
enig beperking de vordering heeft verwijderd uit het faillissement.
4. Door op grond van die gegevens aan te nemen dat de beslissing de vordering uit het faillissement te verwijderen niet kon gelden ten aanzien van de debiteur na het sluiten van het faillissement en geen gezag van gewijsde had ten
voordele van de failliet, miskennen de appelrechters de in het onderdeel aangewezen bepalingen in verband met het gezag van het rechterlijk gewijsde.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de beslissing over de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de
feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
13 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en De Bruyn.

Nr. 199
3° KAMER - 16 maart 2009

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — BESLOTEN
VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VORDERING
TOT OVERNAME VAN AANDELEN - GEGRONDE REDENEN - DRAAGWIJDTE
De gegronde redenen waarvan sprake in artikel 340, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen, moeten van die aard zijn dat van de vennoot die de overname vordert
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in redelijkheid niet kan verlangd worden dat hij nog langer vennoot blijft. Dit impliceert
niet dat steeds een foutieve of onrechtmatige gedraging vereist is die specifiek
toerekenbaar is aan de vennoot van wie de overname gevorderd wordt en waaraan de
vennoot die de overname vordert vreemd is1.(Art. 340, eerste lid, Wetboek van
vennootschappen)
(S. e.a. T. V. e.a.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
In zoverre de voorziening uitgaat van tweede en derde eiser is zij niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang nu de appelrechters de vordering tegen hen gesteld, ongegrond
verklaarden.
Het eerste onderdeel mist mijns inziens feitelijke grondslag.
Met de beoordeling dat er “opdat er één of meer gegronde redenen zouden zijn, er niet
noodzakelijk een fout moet aangetoond worden” beantwoorden de appelrechters het in het
onderdeel bedoelde verweer.
Het tweede onderdeel heeft betrekking op artikel 340 eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen dat bepaalt dat iedere vennoot om gegronde redenen kan vorderen dat
zijn aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen
betrekking hebben.
Dit artikel kadert in de geschillenregeling binnen vennootschappen waarbij voorzien
werd in twee procedures: enerzijds de uitsluiting van een vennoot en dit in het belang van
de vennootschap, anderzijds de mogelijkheid voor een vennoot tot uittreding waarbij hij
van de andere vennoten de overname vordert van zijn aandelen.
Een geschillenregeling werd noodzakelijk geacht enerzijds om economische redenen en
anderzijds om de belangen van de minderheidsaandeelhouder te beschermen.
De procedures werden slechts toepasselijk geacht op “gesloten” vennootschappen,
namelijk NV’s en BVBA’s die geen publiek beroep doen op het spaarwezen en waar
conflicten en de wijze waarop deze opgelost worden soms rampzalige gevolgen
meebrengen op economisch vlak of aan de belangen van bepaalde aandeelhouders.
In het oorspronkelijk wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de
handelsvennootschappen2 werd voorzien in de invoeging van artikel 190quater waarmee
werd beoogd dat een vennoot die door de gedragingen van één of meer vennoten zodanig
in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat van hem in redelijkheid niet langer kan
worden gevergd dat hij verder vennoot blijft, van die medevennoten in rechte kan
vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen.
Tijdens de besprekingen in de Senaat werd op de vraag of de gedragingen die de
belangen van een vennoot schaden betrekking moeten hebben op de vennootschap dan
wel zich mogen situeren in de privésfeer, geantwoord dat het duidelijk is dat de
gedragingen verband moeten houden met de vennootschap. Waarmee niet is gezegd dat
de redenen geen verband mogen houden met de privésfeer, voor zover zij een weerslag
hebben op het functioneren van of binnen de vennootschap.
Er werd voor geopteerd om de “schadelijke gedragingen van een vennoot of vennoten die
tot gevolg hebben dat de vennoot die de uittreding vordert in redelijkheid niet langer kan
vergen dat hij vennoot blijft” te vervangen door de notie “gegronde redenen” omdat de
gewijzigde term aan hoven en rechtbanken de nodige interpretatieruimte biedt om de wet
aan te passen aan concrete gevallen3.
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Parl.St Kamer, Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, 1005/1-92/93, 44.
3 Parl.St . Senaat, 1993-1994, 1086/2, 440.
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De minister verantwoordde deze keuze door te verwijzen naar de term “gegronde
redenen” in andere artikelen van de gecoördineerde wetten en naar artikel 1871 B.W.,
waarbij onmiddellijk werd aangegeven dat dit begrip niet noodzakelijk een fout
veronderstelt.
Nazicht van de rechtspraak en de meerderheid van de rechtsleer4 leert dat aangenomen
wordt dat de gegronde redenen waarvan sprake in artikel 340 W.Venn. niet vereisen dat
aan de vennoot van wie gevorderd wordt dat hij de aandelen van een andere vennoot
overneemt een fout of onrechtmatige gedraging kan verweten worden. De overname
wordt niet beschouwd als een sanctie maar als een middel om een conflict op te lossen
wanneer blijkt dat de samenwerking tussen partijen als vennoten al dan niet definitief en
onherroepelijk is verstoord, zodat de verderzetting van de vennootschapsovereenkomst
niet kan gevergd worden.
Wel wordt aangenomen dat vereist is dat de gegronde redenen toerekenbaar zijn aan de
vennoot van wie men de overname vordert.
Uit niets blijkt evenwel, zoals eiseres aanvoert, dat de gegronde reden volledig vreemd
dient te zijn aan de persoon die de overname vordert. In de rechtsleer wordt hoogstens
aanvaard dat de vennoot die de overname vordert zelf niet aan de oorsprong van de
gegronde reden mag liggen, maar nergens wordt gesteld dat deze vennoot totaal vreemd
moet zijn aan deze gegronde reden.
De appelrechters oordelen dat de definitieve echtscheiding, met een blijvende slechte
verstandhouding tussen de partners na de echtscheiding, die een weerslag heeft op zowel
de aandeelhouders individueel als op de vennootschap, de gegronde redenen vormen in de
zin van artikel 340 W. Venn.
Eisers zijn van oordeel dat deze overweging artikel 340 W.Venn. schendt omdat onder
gegronde redenen moet verstaan worden één of meer foutieve gedragingen aan de zijde
van de vennoot van wie de overname wordt gevorderd, minstens één of meer
onrechtmatige gedragingen die specifiek toerekenbaar zijn aan deze vennoot en die
vreemd zijn aan de vennoot die de overname vordert.
Gelet op wat voorafgaat faalt dergelijk standpunt naar recht.
De appelrechters konden wettig beslissen dat de blijvende slechte verstandhouding
tussen de partners, die dus mede kan toegerekend worden aan de vennoot van wie de
overname gevorderd wordt, en een weerslag heeft op de aandeelhouders individueel als
op de vennootschap in hoofde van verweerder een gegronde reden uitmaken om de
vordering tot uittreding te stellen.
Conclusie: VERWERPING

ARREST

(AR C.08.0047.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 oktober 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 9 februari 2009
4 Zie o.a. H. BRAECKMANS, “De uitsluiting en uittreding van aandeelhouders”, RW. 2000-2001,
1361-1378; A. COIBION, Du détournement de procédure en matière de retrait forcé, RDC, 2005,
412-420.
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verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder werpt de niet-ontvankelijkheid op van het cassatieberoep in
zoverre het uitgaat van de tweede en derde eisers: de vordering van de
verweerder tegen deze partijen werd door de appelrechters als ongegrond afgewezen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Luidens artikel 340, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, kan
iedere vennoot om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen
worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
4. De gegronde redenen moeten van die aard zijn dat van de vennoot die de
overname vordert in redelijkheid niet kan verlangd worden dat hij nog langer
vennoot blijft.
5. Dit impliceert niet dat steeds een foutieve of onrechtmatige gedraging
vereist is die specifiek toerekenbaar is aan de vennoot van wie de overname
gevorderd wordt, en waaraan de vennoot die de overname vordert vreemd is.
6. Het onderdeel dat uitgaat van deze veronderstelling berust op een onjuiste
rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Bindendverklaring
7. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering tot bindendverklaring die de eisers tegen de tot bindendverklaring van het
tussen te komen arrest opgeroepen partij hebben ingesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
16 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten:
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mrs. Verbist en Lefèbvre.

Nr. 200
3° KAMER - 16 maart 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE
OPGEWORPEN EXCEPTIE - AFWIJZING VAN DE VORDERING - HEROPENING VAN HET DEBAT
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT VAN VERDEDIGING - BURGERLIJKE
ZAKEN - AMBTSHALVE OPGEWORPEN EXCEPTIE - AFWIJZING VAN DE VORDERING - HEROPENING VAN
HET DEBAT

Hoewel de rechter zo nodig de niet-ontvankelijkheid van de vordering wegens afwezigheid
van de overeenkomstig artikel 3 van de Hypotheekwet vereiste kantmelding moet
opwerpen, ontslaat dit hem er niet van toepassing te maken van artikel 774, tweede lid
Ger.W. teneinde aldus het recht van verdediging van de partijen te vrijwaren. (Art. 774,
tweede lid, Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(V. T. K. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0404.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 februari 2008 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 9 februari 2009
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de
rechter de heropening van het debat bevelen, alvorens een vordering geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet
hadden ingeroepen.
2. De appelrechters verklaren de vordering van de eiser in verband met een
servitudeweg ambtshalve niet ontvankelijk omdat van deze vordering geen kantmelding is gebeurd overeenkomstig artikel 3 van de Hypotheekwet.
3. Hoewel de rechter zo nodig de niet-ontvankelijkheid wegens afwezigheid
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van de wettelijk vereiste kantmelding moet opwerpen, ontslaat dit hem er niet
van toepassing te maken van het tweede lid van artikel 774 van het Gerechtelijk
Wetboek, teneinde aldus het recht van verdediging van de partijen te vrijwaren.
4. Het blijkt niet dat de verweerders hebben ingeroepen dat de vordering niet
ontvankelijk was wegens afwezigheid van de kantmelding ervan overeenkomstig
artikel 3 van de Hypotheekwet.
De appelrechters die deze vordering ambtshalve niet ontvankelijk verklaren
zonder eerst het debat te heropenen, schenden artikel 774, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de eiser in verband met de servitudeweg en de drainage en afwatering op het
perceel van de eiser en in zoverre het uitspraak doet over de gerechtskosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt, zitting houdende in hoger beroep.
16 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 201
2° KAMER - 17 maart 2009

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - NEERLEGGING VAN CONCLUSIES DOOR PARTIJEN - VOLLEDIGE HERNEMING
VAN DE ZAAK VOOR EEN ANDERE ZETEL - NIET-HERNEMING VAN DE CONCLUSIES - GEVOLG
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - NEERLEGGING VAN CONCLUSIES DOOR PARTIJEN - VOLLEDIGE HERNEMING
VAN DE ZAAK VOOR EEN ANDERE ZETEL - NIET-HERNEMING VAN DE CONCLUSIES - BEWIJSLEVERING
- ANDERE STUKKEN DIE AAN DE TEGENSPRAAK VAN DE PARTIJEN ZIJN ONDERWORPEN ONDERSCHEID
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - NEERLEGGING VAN CONCLUSIES VOLLEDIGE HERNEMING VAN DE ZAAK VOOR EEN ANDERE ZETEL - NIET-HERNEMING VAN DE
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- BEWIJSLEVERING - ANDERE STUKKEN DIE AAN DE TEGENSPRAAK VAN DE PARTIJEN
- ONDERSCHEID

ZIJN ONDERWORPEN

1º, 2° en 3° Indien een zaak volledig wordt hernomen voor andere rechters dan deze die
eerst van de zaak kennis hebben genomen, moeten in de regel de partijen hun
conclusies ook hernemen voor de nieuw samengestelde zetel, maar de enige sanctie op
de niet-herneming van de conclusies, is dat de nieuwe rechter die niet expliciet moet
beantwoorden; de niet-herneming van conclusies is evenwel vreemd aan de
bewijslevering, die niet geschiedt op grond van een conclusie maar onder meer op basis
van stukken die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen1 2.(Art. 149, Gw.
1994)
(V. T. L. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1623.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 16 februari 2007 en 26 september 2008.
De eiseres I voert geen middel aan.
De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan. Zij doen eveneens zonder berusting gedeeltelijk afstand van hun cassatieberoep.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, artikel 1315 Burgerlijk Wetboek en artikel 870
Gerechtelijk Wetboek: daar de verweerders 17, 18 en 20 hun conclusies niet
hernomen hebben voor de zetel die de zaak volledig heeft hernomen, vermochten
1 Cass., 16 okt. 1985, AR 4221, AC, 1985-1986, nr 102; Cass., 11 feb. 1998, AR P.97.1339.F, AC,
1998, nr 83; Cass., 10 nov. 1999, AR P.99.0689.F, AC, 1999, nr 599; Cass., 8 nov. 2005, AR
P.05.0976.N, AC, 2005, nr 574.
2 De eiser voerde schending aan van de artikelen 3 en 4 V.T.Sv., 1315 B.W. en 870 Ger.W. en hield
voor dat het bestreden arrest van 26 september 2008 geen schadevergoeding kon toekennen aan de
verweerders omdat zij hun conclusie niet hadden hernomen na de integrale herneming van de zaak in
een andere zetelsamenstelling. Het Hof stelt evenwel vast dat de als geschonden aangevoerde
artikelen 1315 B.W en 870 Ger. W. handelen over het bewijs en dat een onderscheid dient gemaakt te
worden tussen de bewijslevering (die gesteund kan zijn op andere stavingstukken die aan de
tegenspraak van de partijen werden onderworpen) en het probleem van het niet-hernemen van de
conclusies bij de volledige herneming van de zaak voor een nieuwe zetel. In de bestreden beslissing
oordeelden de appelrechters dat uit het feit dat de verweerders verstek lieten gaan (na het neerleggen
van conclusies voor de zetel in zijn eerste samenstelling) niet kon worden afgeleid dat zij hun
oorspronkelijke vordering niet langer handhaafden en dat uit het dossier kon worden opgemaakt dat
zij minstens morele schade leden, die geraamd werd op 1 euro.
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de appelrechters de burgerlijke rechtsvordering van die verweerders niet toe te
kennen daar ze door die niet-herneming van hun conclusie hun schade niet
bewijzen.
3. Indien een zaak volledig wordt hernomen voor andere rechters dan deze die
eerst van de zaak kennis hebben genomen, moeten in de regel de partijen hun
conclusies ook hernemen voor de nieuw samengestelde zetel. De enige sanctie
op de niet-herneming van de conclusies, is dat de nieuwe rechter die niet expliciet moet beantwoorden.
4. De niet-herneming van conclusies is echter vreemd aan de bewijslevering.
De bewijslevering geschiedt immers niet op grond van een conclusie maar onder
meer op basis van stukken die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de partijen in de kosten van hun cassatieberoep.
17 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Maes.

Nr. 202
2° KAMER - 17 maart 2009

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONREGELMATIGHEID,
VERZUIM, NIETIGHEID OF GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VASTGESTELD DOOR DE
STRAFRECHTER - GEVOLG
2º STRAFVORDERING - BEHANDELING VOOR HET VONNISGERECHT - VASTSTELLING VAN HET
BESTAAN VAN EEN ONREGELMATIGHEID, VERZUIM, NIETIGHEID OF GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID - GEVOLG
3º GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG DIE
BERUST OP EEN ONJUISTE JURIDISCHE ONDERSTELLING - VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN
CASSATIE - VRAAG DIE BERUST OP EEN ONJUISTE JURIDISCHE ONDERSTELLING - VERPLICHTING
VOOR HET HOF - GRENZEN
5º GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG DIE
GEHEEL VREEMD IS AAN HET MIDDEL - VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN
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6º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN
CASSATIE - VRAAG DIE GEHEEL VREEMD IS AAN HET MIDDEL - VERPLICHTING VOOR HET HOF GRENZEN
1º en 2° Wanneer, rekening gehouden met de in artikel 235bis, §5 Wetboek van
Strafvordering bedoelde beperking van een onregelmatigheid die al definitief getoetst is
door het onderzoeksgerecht, de strafrechter een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid
als bedoeld in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering, of een grond van nietontvankelijkheid vaststelt, stelt hij evenzeer als het onderzoeksgerecht, de nietigheid vast
van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop
volgende rechtspleging1.
3º en 4° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële
vraag te stellen, wanneer die vraag berust op een juridisch onjuiste onderstelling2.
5º en 6° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële
vraag te stellen, wanneer die vraag geheel vreemd is aan het aangevoerde middel3.
(K. e.a. T. T. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1749.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 30 september 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 21ter Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 Grondwet, artikel 6.1 EVRM
en voor zover als nodig de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering en
artikel 149 Grondwet: de overschrijding van de redelijke termijn is een geschilpunt dat de regelmatigheid van de procedure betreft, zodat de vonnisrechter die
dergelijke overschrijding vaststelt, deze moet onderzoeken en als daartoe grond
bestaat, de nietigheid moet uitspreken van de handeling die erdoor is aangetast
en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging; het bestreden
1 Cass., 5 feb. 1985, AR 8223, AC, 1984-85, nr 329; Cass., 2 feb. 1993, AR 5909, AC, 1993, nr 71;
Cass., 10 dec. 1996, AR P.96.0925.N, AC, 1996, nr 496.
2 Cass., 8 juni 1999, AR P.97.1105.N, AC, 1999, nr 336; Cass., 19 mei 2004, AR P.04.0352.F, AC,
2004, nr 270; Cass., 27 okt. 2004, AR P.04.0695.F, AC, 2004, nr 511; Cass., 22 feb. 2005, AR
P.04.1345.N, AC, 2005, nr 108 met concl. proc.-gen. DE SWAEF; Cass., 10 mei 2006, AR P.06.0281.F,
AC, 2006, nr 266; Cass., 28 nov. 2006, AR P.06.1129.N, AC, 2006, nr 606; Cass., 28 maart 2007, AR
P.07.0031.F, AC, 2007, nr 157; Cass., 15 mei 2007, AR P.07.0268.N, AC, nr 251; Cass., 19 dec.
2008, AR C.07.0281.N, AC, 2008, nr.746.
3 Zie Cass., 17 okt. 2001, AR P.01.1056.F, AC, 2001, nr 554 met concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ;
Cass., 8 mei 2008, AR C.07.0232.N, AC, 2008, nr 281.
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arrest heeft dergelijk onderzoek niet verricht.
Het middel werpt subsidiair ook twee aan het Grondwettelijk Hof te stellen
prejudiciële vragen op. De eerste vraag betreft de onmogelijkheid voor de
vonnisrechter een nietigheidssanctie te koppelen aan de overschrijding van de
redelijke termijn terwijl het onderzoeksgerecht dit bij de regeling van de rechtspleging wel kan doen. De tweede vraag betreft de omstandigheid dat een gerechtelijk onderzoek dat langer dan een jaar duurt, overeenkomstig artikel 136
Wetboek van Strafvordering bij de kamer van inbeschuldigingstelling kan
aanhangig gemaakt worden, terwijl dat niet kan bij een opsporingsonderzoek.
2. De strafrechter moet in de regel steeds ambtshalve de regelmatigheid van de
rechtspleging tegen de beklaagde toetsen.
Niets wijst erop dat de appelrechters dit niet hebben gedaan.
Het middel kan niet worden aangenomen.
3. Overeenkomstig artikel 235bis, §5, Wetboek van Strafvordering kunnen de
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, of
met betrekking tot de verwijzingsbeschikking die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, niet meer opgeworpen worden voor de feitenrechter, behoudens de middelen die verband houden met de bewijswaardering of
die de openbare orde aanbelangen. Hetzelfde geldt voor de gronden van nietontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn
ontstaan na het debat voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Wel zijn de
bepalingen van deze paragraaf van artikel 235bis niet van toepassing ten aanzien
van de partijen die pas na de verwijzing naar het vonnisgerecht in de rechtspleging betrokken zijn, behalve indien de stukken uit het dossier worden verwijderd
overeenkomstig artikel 131, §2, of overeenkomstig artikel 235bis, §6.
Wanneer, rekening gehouden met die beperking van een onregelmatigheid die
al definitief getoetst is door het onderzoeksgerecht, de strafrechter een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, §1, Wetboek van
Strafvordering, of een grond van niet-ontvankelijkheid vaststelt, stelt hij evenzeer als het onderzoeksgerecht, de nietigheid vast van de handeling die erdoor is
aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging.
De eerste opgeworpen prejudiciële vraag berust dus op een juridisch onjuiste
onderstelling, zodat het Hof ze niet moet stellen.
4. Het Hof kan slechts gehouden zijn een opgeworpen prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof te stellen die verband houdt met een ontvankelijk middel.
De tweede opgeworpen prejudiciële vraag is geheel vreemd aan het enige
aangevoerde middel, zodat het Hof ze niet moet stellen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 203
2° KAMER - 17 maart 2009

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN. SAMENHANG - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK - VERWIJZING VOOR MISDRIJVEN WAARVOOR DE POLITIERECHTBANK EN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK BEVOEGD ZIJN - VERWERPING VAN DE SAMENHANG DOOR HET
VONNISGERECHT - VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING WAT DE MISDRIJVEN BETREFT
WAARVOOR DE SAMENHANG IS VERWORPEN - VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES
KONINGS
Wanneer het hof van beroep, dat tijdens de rechtspleging in hoger beroep tegen het vonnis
van de correctionele rechtbank, ingevolge een beschikking van de raadkamer kennis
neemt van misdrijven, die behoren tot de bevoegdheid van de politierechtbank, op grond
van hun samenhang met misdrijven die behoren tot de bevoegdheid van de correctionele
rechtbank, de samenhang verwerpt en zich bijgevolg onbevoegd verklaart voor de
misdrijven die omwille van de samenhang naar dit vonnisgerecht verwezen werden,
vernietigt het Hof, dat kennisneemt van een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de
beschikking van de raadkamer in zoverre de beklaagde wegens deze laatste misdrijven
naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, waarna het de aldus beperkte zaak
naar de bevoegde procureur des Konings verwijst1. (Art. 525, Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. V.)

ARREST

(AR P.09.0127.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker vraagt regeling van rechtspleging ingevolge:
- de beschikking van 19 oktober 2007 van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Gent;
- het arrest van 17 november 2008 van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer.
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, voert de verzoeker de
redenen aan waarom hij de regeling van rechtsgebied vraagt.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Cass., 11 dec. 1973, AC, 1974, p. 411; Cass., 5 sept. 2000, AR P.00.1048.N, AC, 2000, nr 442.
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1. De hierboven vermelde beschikking van de raadkamer verwijst A.V. naar de
correctionele rechtbank wegens de feiten A (misbruik van vertrouwen), B
(vluchtdelict) en C (onopzettelijke doding bij verkeersongeval) met de vaststelling dat de feiten van de telastlegging A en deze van de telastleggingen B en C
samenhangend zijn.
Het vonnis van de correctionele rechtbank van Gent van 19 december 2007
stelt vast dat:
- geen samenhang bestaat tussen de feiten A en de feiten B en C;
- de correctionele rechtbank niet bevoegd is voor de feiten B en C gelet op de
exclusieve bevoegdheid van de politierechtbank.
2. Op het hoger beroep van het openbaar ministerie zegt het hof van beroep bij
het arrest van 17 november 2008 dat de eerste rechter terecht geen samenhang
heeft weerhouden tussen de feiten van de telastlegging A en deze van de telastleggingen B en C en bevestigt het beroepen vonnis.
3. Tegen de beschikking van de raadkamer staat alsnog geen rechtsmiddel
open en het arrest van het hof van beroep heeft kracht van gewijsde.
4. De tegenstrijdigheid tussen de beide beslissingen heeft een bevoegdheidsconflict tot gevolg dat de rechtsgang deels belemmert.
5. In zoverre die feiten bewezen zouden zijn, lijkt geen samenhang te bestaan
tussen de feiten van de telastleggingen A en deze van de telastleggingen B en C,
die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren.
Overeenkomstig artikel 526 Wetboek van Strafvordering wordt het rechtsgebied geregeld.
Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 19 november 2007 van de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent in zoverre die A. V. wegens de telastleggingen B en C naar de correctionele rechtbank verwijst.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beschikking.
Verwijst de tot de telastleggingen B en C beperkte zaak naar de procureur des
Konings te Gent.
17 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.
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2° KAMER - 18 maart 2009

1º VREEMDELINGEN - TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, VERBLIJF, VESTIGING, VERWIJDERING
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- BESLISSING TOT VERWIJDERING MET VRIJHEIDSBEROVING - DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEID VAN
DE MINISTER AAN DE AMBTENAREN VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN - MINISTERIEEL BESLUIT
TOT DELEGATIE - WETTIGHEID - ADVIES VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE VERPLICHTING TOT RAADPLEGING - VOORWAARDE - NORMATIEVE MAATREGEL MET ALGEMENE
DRAAGWIJDTE

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - MINISTERIEEL BESLUIT - ADVIES VAN DE
AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE - VERPLICHTING TOT RAADPLEGING VOORWAARDE - NORMATIEVE MAATREGEL MET ALGEMENE DRAAGWIJDTE - VREEMDELINGEN TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, VERBLIJF, VESTIGING, VERWIJDERING - BESLISSING TOT
VERWIJDERING MET VRIJHEIDSBEROVING - DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE MINISTER AAN
DE AMBTENAREN VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN - MINISTERIEEL BESLUIT TOT DELEGATIE WETTIGHEID
1º en 2° De verplichte raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State geldt
alleen voor de ontwerpen van besluiten die een normatieve maatregel met algemene
draagwijdte opleveren; het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van
bevoegdheid van de minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat zich ertoe beperkt aan een
welbepaald aantal ambtenaren een opdracht van bevoegdheid toe te kennen waarvan
het principe en de grenzen bij wet zijn bepaald, houdt geen formulering van een
rechtsregel in en is dus niet onderworpen aan het vormvoorschrift van de voorafgaande
raadpleging bij de afdeling wetgeving van de Raad van State1. (Art. 3, §1, Wet Raad van
State)
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0257.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de
besluiten en verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is
gegrond, met de wet overeenstemmen.
Het onderzoeksgerecht dat kennisneemt van het beroep dat bij artikel 71,
eerste en tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is ingesteld, heeft als opdracht zowel de interne als externe wettigheid te
1 Zie R.v.St., 14 juni 1974, Arr. R.v.St., 1974, p. 665; R.v.St., 20 jan. 1983, Arr. R.v.St., 1983, p.
150.
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onderzoeken van de maatregel van vrijheidsberoving en van het uitzettingsbesluit dat daaraan ten grondslag ligt.
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij vermeldt dat de tegen hem
genomen beslissing onwettig is aangezien zij door een ambtenaar werd genomen
op grond van een ministerieel besluit dat met schending van artikel 3, §1, van de
gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State is uitgevaardigd.
De auteur van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van
bevoegdheid van de minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt verweten dat hij zich
op onwettige wijze aan de verplichting heeft onttrokken vooraf het advies te
vragen van de afdeling wetgeving van de Raad van State, door de hoogdringendheid in te roepen op grond van redenen die niet daarvan getuigen.
Het bestreden arrest antwoordt dat de kamer van inbeschuldigingstelling de
wettigheid van dat ministerieel besluit niet kan nagaan op grond dat, indien zij de
aangevoerde hoogdringendheid zou betwisten, zij de inhoudelijke bewijskracht
van de akte zou miskennen.
De eerbiediging van de bewijskracht van een akte van de administratieve overheid ontslaat de rechter niet van de wettigheidscontrole die hij krachtens artikel
159 van de Grondwet of in het kader van het daartoe speciaal bij wet ingestelde
beroep, moet verrichten.
Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 159 van de Grondwet
en 71 van de wet van 15 december 1980, is gegrond.
Het Hof kan de door het middel bekritiseerde reden waarop de bestreden
beslissing is gegrond, evenwel vervangen door een rechtsgrond die het dictum
verantwoordt.
Krachtens artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op
de Raad van State, onderwerpen de ministers de tekst van alle ontwerpen van
reglementaire besluiten aan het met redenen omkleed advies van de afdeling
wetgeving, buiten het met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid.
De bij deze bepaling voorgeschreven verplichte raadpleging betreft de
ontwerpen van besluiten die een normatieve maatregel met algemene draagwijdte opleveren.
Artikel 82, 1°, van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de minister die
bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, aan de hand van besluiten die in hun geheel in
het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt, de in deze wet bepaalde
opdrachten van bevoegdheid verleent.
Het besluit waarop de eiser kritiek uitoefent, beperkt zich ertoe aan een welbepaald aantal ambtenaren een opdracht van bevoegdheid toe te kennen waarvan
het principe en de grenzen bij wet zijn bepaald. Artikel 1 van het ministerieel
besluit van 17 mei 1995 wijst immers de ambtenaren aan waarvoor de wet de
opdracht bepaalt van de op de eiser toegepaste beslissingsbevoegdheid, met
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name de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken die op zijn minst de
graad van bestuursassistent hebben, waaraan een specifieke weddeschaal is
verbonden.
Aangezien dergelijke aanwijzing geen formulering van een rechtsregel
inhoudt, kent zij aan de akte waarin zij ligt vervat niet de normatieve waarde toe
waardoor deze een verordening kan worden waarvoor de afdeling wetgeving van
de Raad van State adviesbevoegdheid bezit.
Het feit dat de minister geoordeeld heeft de hoogdringendheid met redenen te
moeten omkleden, is geen bewijs van het verordenend karakter van het besluit.
De rechter is niet gebonden door de omschrijving die de overheid toekent aan de
akte die aan het toezicht van de Raad van State wordt voorgelegd of eraan wordt
onttrokken.
Aangezien het betwiste ministerieel besluit niet aan het vormvoorschrift van
de voorafgaande raadpleging is onderworpen, heeft de waarde van de redenen
waarmee de hoogdringendheid van de opdracht van bevoegdheid wordt verantwoord, geen weerslag op de wettigheid van de overeenkomstig daarmee
genomen maatregelen.
Ofschoon het middel gegrond is kan het niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Dehin, Luik.

Nr. 205
2° KAMER - 18 maart 2009

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID TERRITORIALE BEVOEGDHEID - BEGRIP - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - FOUT BIJ DE VERDELING
VAN DE ZAKEN BINNEN EENZELFDE RECHTBANK

2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID BEGRIP - FOUT BIJ DE VERDELING VAN DE ZAKEN BINNEN EENZELFDE RECHTBANK
1º en 2° De fout bij de verdeling van de zaken binnen de strafuitvoeringsrechtbank, heeft
niet tot gevolg dat deze onbevoegd is, maar heeft alleen betrekking op de toewijzing van
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de zaak aan deze veeleer dan aan gene kamer van hetzelfde rechtscollege1.
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. E.A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0280.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Brussel, van 16 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 18 maart 2009 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het bestreden vonnis verklaart de rechtbank onbevoegd om kennis te nemen
van de rechtspleging die in de zaak van de verweerder wordt gevoerd, op grond
dat, ingeval de strafuitvoeringsmodaliteit wordt herroepen, de bevoegde strafuitvoeringsrechtbank, krachtens artikel 635, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, deze is van de plaats van opsluiting, dat de beperkte detentie van de
verweerder werd herroepen, dat hij ten gevolge van deze herroeping in de gevangenis van Sint-Gillis werd opgesloten en dat wegens deze plaatsbepaling, het
dossier door een andere kamer had moeten worden behandeld dan die waarbij
het geding werd ingeleid.
De redenen die door de rechtbank worden aangevoerd hebben geen betrekking
op haar territoriale bevoegdheid maar alleen op de toewijzing van de zaak aan
deze eerder dan aan gene kamer van hetzelfde rechtscollege.
De fout waarop het vonnis wijst, bij de verdeling van de zaken binnen de strafuitvoeringsrechtbank, brengt niet met zich mee dat deze onbevoegd is.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samengesteld.
18 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.205.
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gever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 206
2° KAMER - 18 maart 2009

1º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - VOORLOPIGE AANHOUDING - VERZOEK TOT
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR,
BEGIN EN EINDE - PASSIEVE UITLEVERING - VOORLOPIGE AANHOUDING - VERZOEK TOT
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
1º en 2° Wanneer een vreemdeling, die met toepassing van artikel 5 Uitleveringswet,
voorlopig is aangehouden, cassatieberoep instelt tegen het arrest dat uitspraak doet op
zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer waarbij zijn voorlopige
invrijheidstelling wordt verworpen, blijven de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering op dat cassatieberoep van toepassing1.
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0315.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 februari 2009.
Het openbaar ministerie heeft op 10 maart 2009 een schriftelijke conclusie
neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 18 maart 2009 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep op grond dat het, volgens hem,
niet ontvankelijk is omdat het is ingesteld na de termijn van vierentwintig uur die
bij artikel 31, §2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, is bepaald.
Wanneer een vreemdeling, die met toepassing van artikel 5 van de uitleveringswet van 15 maart 1874 voorlopig is aangehouden, cassatieberoep instelt
tegen het arrest dat uitspraak doet op zijn hoger beroep tegen de beschikking van
1 Zie concl. O.M., in Pas., 2009, nr.206.
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de raadkamer waarbij zijn vordering tot voorlopige invrijheidstelling is
verworpen, blijven evenwel de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
op dat cassatieberoep van toepassing.
Het cassatieberoep is ontvankelijk aangezien het is ingesteld binnen de termijn
die bij artikel 373 van het voormelde wetboek is bepaald. De afstand berust
bijgevolg op dwaling, zodat er geen grond bestaat om akte daarvan te verlenen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Bontinck, Brussel.

Nr. 207
1° KAMER - 19 maart 2009

REGISTRATIE (RECHT VAN) - VERKOOPWAARDE VAN EEN PAND - VASTSTELLING BEWIJSMIDDEL - DOOR DE ONTVANGER GEVORDERDE CONTROLESCHATTING - AKKORD TUSSEN DE
KOPER VAN HET PAND EN DE ONTVANGER - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
Uit de artikelen 185, eerste lid, 189, 190, eerste lid, 191, eerste en tweede lid, 192, eerste
lid, en 197, tweede lid, W. Reg., kan niet worden afgeleid dat, wanneer de ontvanger van
het registratierecht verklaard heeft de in artikel 189 van dat wetboek bedoelde
controleschatting te willen vorderen, die schatting het enige toelaatbare wettige
bewijsmiddel is dat de verkoopwaarde van een pand kan aantonen en dat dit bewijs niet
kan volgen uit een akkoord tussen de koper van het pand en de ontvanger, zodat hij kan
afzien van de schatting.
(S.P. T. BELGISCHE STAAT, Min. van Fin.)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0069.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Matthieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 185, eerste lid, 189, 190, eerste lid, 191, eerste en tweede lid, 192, eerste
lid, en 197, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende het goed bestuur, waaronder de rechtszekerheid;
- beginsel van de strikte uitlegging van de fiscale bepalingen.
Aangevochten beslissing
Het arrest herhaalt dat "de administratie de discretionaire bevoegdheid heeft om een
schatting te vorderen, zoals bedoeld in artikel 189 van het Wetboek der registratierechten,
dat die schatting een administratieve akte is die geen geding inleidt", en put hieruit het
argument dat "de daarin voorgestelde verkoopwaarde de belastingplichtige in staat moet
stellen zich van het op het spel staande belang rekenschap te geven en de schatting te
vermijden door de verschuldigde bedragen te betalen" en dat "de ontvanger in die omstandigheden redenen had om aan te nemen dat (de eiseres) de schatting en de daaruit voortvloeiende extra kosten wou vermijden. Met andere woorden, de ontvanger, die de
verkoopwaarde van het pand dient aan te tonen teneinde bijkomende rechten te heffen,
had goede redenen om te beslissen om zijn bewijsmiddelen te beperken tot de akkoordverklaring en om af te zien van de in de kennisgeving bedoelde schatting.
Net zoals niets de ontvanger verplicht om de procedure voort te zetten indien na de
vordering tot schatting een akkoord bereikt wordt, verbiedt niets hem om van die procedure af te zien, indien hij dit, gelet op de omstandigheden van de zaak, wenselijker acht.
Door geen enkel gevolg aan de vordering tot schatting te verlenen, heeft de Staat bijgevolg noch artikel 189 van het Wetboek der registratierechten geschonden, noch de beginselen van goede rechtsbedeling en rechtszekerheid miskend, zoals (de eiseres) beweert".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 189 van het Wetboek der registratierechten bepaalt dat "de ontvanger de
bevoegdheid heeft om schatting te vorderen van de goederen die het voorwerp van de
overeenkomst uitmaken, teneinde van de ontoereikendheid van de uitgedrukte prijs of van
de aangegeven waarde te doen blijken".
Artikel 190, eerste lid, van datzelfde wetboek bepaalt dat "de schatting dient gevorderd
bij een aanvraag genotificeerd door de ontvanger aan de verkrijgende partij binnen twee
jaar te rekenen van de dag van de registratie van de akte of verklaring".
Artikel 191, eerste en tweede lid, van datzelfde wetboek bepaalt dat "binnen vijftien
dagen na de in artikel 190 voorziene notificatie, ontvanger en partij kunnen overeenkomen dat de waardering door één of door drie door hen gekozen deskundigen zal worden
gedaan.
In dit geval wordt het akkoord vastgesteld bij een proces-verbaal dat het voorwerp der
schatting vermeldt en een of de verkozen deskundigen aanwijst".
Artikel 192, eerste lid, van het Wetboek der registratierechten specificeert dat "bij
gemis van het onder artikel 191 voorzien akkoord, de ontvanger aan de vrederechter in
wiens ambtsgebied de onroerende goederen gelegen zijn, een verzoekschrift richt waarin
de feiten worden uiteengezet en dat de vordering tot schatting inhoudt (...). Het verzoekschrift wordt aan de partij betekend. De rechter beslist binnen vijftien dagen na het
verzoek".
Artikel 197, tweede lid, bepaalt dat "de door de deskundigen gegeven waardering (...)
(dient( om de verkoopwaarde van het goed ten opzichte van de heffing der belasting (te
bepalen(".
De schatting die is ingevoerd bij de artikelen 189 en volgende van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten, is een onafhankelijke scheidsrechterlijke beslis-
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sing. Ze is dus niet, zoals in burgerlijke zaken, een onderzoeksmaatregel die bedoeld is
om de rechtbank inlichtingen te verschaffen, maar wel, zodra ze wordt uitgevoerd, de
enige wettelijke mogelijkheid om de verkoopwaarde te bepalen. De wetgever heeft van de
deskundigen de enige scheidsrechters in het geschil willen maken en hun beslissing
bindend willen maken, zowel ten aanzien van de rechtbank als ten aanzien van de belastingadministratie en de belastingplichtige.
Het hof van beroep, dat oordeelt dat de ontvanger redenen had om aan te nemen dat de
belastingplichtige de schatting wou vermijden, heeft bijgevolg niet wettig kunnen
beslissen dat de ontvanger, die voor de schatting gekozen had, van de schatting kon afzien
zonder het bindend karakter van die procedure te miskennen, zoals ze omschreven wordt
in de artikelen 189 en volgende van het Wetboek der registratierechten (schending van de
artikelen 189 en volgende van het Wetboek der registratierechten, en meer bepaald van de
artikelen 189, 190, eerste lid, 191, eerste en tweede lid, 192, eerste lid, en 197, tweede lid,
van dat wetboek, en miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid).
Tweede onderdeel
Artikel 189 van het Wetboek der registratierechten bepaalt dat "de ontvanger de
bevoegdheid heeft om schatting te vorderen van de goederen die het voorwerp van de
overeenkomst uitmaken, teneinde van de ontoereikendheid van de uitgedrukte prijs of van
de aangegeven waarde te doen blijken".
De schatting, bepaald in de artikelen 189 en volgende van het Wetboek der registratierechten, heeft alleen tot doel de verkoopwaarde van het aan de registratierechten onderworpen pand definitief te bepalen. Door de schatting te vorderen, belast de belastingadministratie alleen nog de deskundigen - en niet de rechtbank of de partijen - met de opdracht
het litigieuze goed definitief te schatten, aangezien hun beslissing zowel voor de rechtbank als voor de belastingadministratie en de belastingplichtige bindend is.
Het hof van beroep, dat oordeelt dat de ontvanger redenen had om aan te nemen dat de
belastingplichtige de schatting wou vermijden en daarom redenen had om zijn bewijsmiddelen te beperken tot de akkoordverklaring en van de schatting af te zien, heeft niet wettig
kunnen beslissen dat de ontvanger redenen had om zijn bewijsmiddelen te beperken tot de
akkoordverklaring alleen, waarvan de draagwijdte door de belastingplichtige uitdrukkelijk
betwist werd, zonder het uitdrukkelijk bewijskrachtige karakter van de schattingsprocedure te miskennen, zoals deze inzonderheid omschreven wordt in de artikelen 189 en
volgende van het Wetboek der registratierechten (schending van de artikelen 189 en
volgende van het Wetboek der registratierechten, en inzonderheid van de artikelen 189 en
197, tweede lid, van dat wetboek, en miskenning van het beginsel van de strikte uitlegging van de fiscale bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het door de verweerder aan het cassatieberoep opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: het verzoekschrift is niet ondertekend door een advocaat
bij het Hof van Cassatie:
Artikel 225ter van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,
bepaalt dat het verzoekschrift houdende het cassatieberoep en het antwoord op
het cassatieberoep door een advocaat mogen worden ondertekend en neergelegd.
Die bepaling, welke opgenomen is in het hoofdstuk van dat wetboek dat
handelt over vervolgingen en gedingen, heeft een algemene draagwijdte en is
van toepassing op elk geschil dat betrekking heeft op de in dat wetboek vastge-
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stelde rechten.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Beide onderdelen samen
Enerzijds preciseert het middel niet in hoeverre het arrest de daarin bedoelde
beginselen miskent.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Anderzijds kan uit geen van de wetsbepalingen waarvan de schending wordt
aangevoerd, worden afgeleid dat, wanneer de ontvanger verklaard heeft de schatting te willen vorderen die bedoeld wordt in artikel 189 van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten, de schatting het enige toelaatbare
wettige bewijsmiddel is dat de verkoopwaarde van een pand kan aantonen en dat
dit bewijs niet kan volgen uit een akkoord tussen de koper van het pand en de
ontvanger.
Het arrest stelt vast dat de verkoopwaarde van het door de eiseres aangekochte
pand betwist werd en wijst erop dat de ontvanger de eiseres hierna wel een
vordering tot schatting ter kennis heeft gebracht, maar dat laatstgenoemde hierop
niet gereageerd heeft, zodat "de ontvanger in die omstandigheden redenen had
om aan te nemen dat (de eiseres) de schatting en de daaruit voortvloeiende extra
kosten wou vermijden".
Het arrest beslist dat "de ontvanger, die de verkoopwaarde van het pand dient
aan te tonen teneinde bijkomende rechten te heffen, goede redenen had om te
beslissen om zijn bewijsmiddelen te beperken tot de akkoordverklaring en om af
te zien van de in de kennisgeving bedoelde schatting" en dat "net zoals niets de
ontvanger verplicht om de procedure voort te zetten indien na de vordering tot
schatting een akkoord bereikt wordt, niets hem verbiedt om van die procedure af
te zien, indien hij dit, gelet op de omstandigheden van de zaak, wenselijker acht".
Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht dat de verweerder kon
afzien van de schatting, om alleen nog rekening te houden met het tussen de
partijen gesloten akkoord.
Geen van de onderdelen van het middel kan in zoverre worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
19 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Vassart, Brussel, B. Mouffe, Brussel en De Bruyn..
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1° KAMER - 19 maart 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VENNOOTSCHAP - GEEN BETALING VAN DE
AMBTSHALVE INGEKOHIERDE BELASINGEN - SCHADE VAN DE STAAT - FOUTEN VAN DE ZAAKVOERDER
EN ENIGE VENNOOT - HERSTEL VAN DE SCHADE DOOR DE ZAAKVOERDER EN ENIGE VENNOOT OORZAKELIJK VERBAND
Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het overweegt dat het falen van de door de
ontvanger ingestelde vervolgingen geenszins aantoont dat de vennootschap geen activa
had, doch dat de zaakvoerder en de enige vennoot van de vennootschap de
vereffeningsprocedure misbruikt heeft voor onrechtmatige doeleinden, door alle
verplichtingen van het vennootschappenrecht en van het fiscaal recht inzake
vennootschapsbelastingen met de voeten te treden, en vervolgens oordeelt dat het
oorzakelijk verband tussen de fouten van de zaakvoerder en de schade van de Staat is
bewezen.
(A.N. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin.)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0075.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 juni 2006 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Matthieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 62 en 132 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Om het hoger beroep van de eiseres als ongegrond te verwerpen, herinnert het
bestreden arrest aan wat volgt:
"Het is bewezen en het wordt ook niet betwist dat (de eiser), zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Albita Service en van andere
vennootschappen met dezelfde activiteiten, gedurende meerdere boekjaren verzuimd heeft
de jaarrekeningen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Albita
Service neer te leggen.
Het is tevens bewezen dat (de eiser), voor de twee litigieuze boekjaren van 1991 en
1992, eveneens verzuimd heeft de aangiften van de vennootschapsbelasting in te dienen.
Uit de B.T.W.-aangiften blijkt tevens dat de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Albita Service, in elk geval tijdens het jaar 1990, nog een reële activiteit
had en dat zij in 1991 nog steeds actief was; het is het bij de B.T.W. aangegeven omzetcijfer dat als basis voor de ambtshalve gevestigde aanslag heeft gediend.
Toen de vennootschap ambtshalve werd belast, heeft zij geenszins op die aanslagen
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gereageerd en (de eiser) kan thans niet beweren dat die aanslagen overdreven waren en
dat de vennootschap tijdens die twee boekjaren moeilijkheden kende, aangezien hij nooit
enig bezwaar heeft ingediend tegen de belastbare grondslag die in 1993 ambtshalve werd
vastgesteld, nooit heeft geoordeeld aangifte te moeten doen van het faillissement van de
vennootschap maar, integendeel, beslist heeft om ze in 1995 in vereffening te stellen, voor
een vennootschap die, volgens hem, haar activiteiten in 1991 had stopgezet en voordien
reeds haar kapitaal zou hebben verloren, en aangezien hij vervolgens niet eens toezicht
heeft gehouden op de vereffeningsverrichtingen die blijkbaar nooit hebben plaatsgevonden, daar hij de aangifte van schuldvordering van de administratie zonder gevolg heeft
gelaten.
De fouten die aan (de eiser), als zaakvoerder van de vennootschap en als enige vennoot,
worden verweten, worden niet ernstig betwist. (De eiser), die als ondernemer de nodige
ervaring in de sector heeft opgedaan, is trouwens zaakvoerder van andere vennootschappen, die hetzelfde maatschappelijk doel hebben als de vennootschap die in vereffening is gesteld. Een ervan heeft haar maatschappelijke zetel zelfs op hetzelfde adres en
(de eiser) erkent in zijn conclusie dat hij de activa van die vennootschap volledig heeft
overgenomen"
en beslist dat de eiser "zich, gelet op de aard van zijn fouten, voor de fiscus moet
verantwoorden", op de volgende gronden :
"(...) Volgens het Hof van Cassatie is het bestaan van een oorzakelijk verband aangetoond, zodra uit het onderzoek van de feiten blijkt dat, indien de fout niet was begaan, de
schade zich niet op dezelfde wijze zou zijn ontstaan, zonder dat bijgevolg vereist is dat de
schade uitsluitend door de fout is veroorzaakt; het is voldoende dat de fout een noodzakelijke oorzaak is.
(...) In die omstandigheden meent (de eiser) blijkbaar ten onrechte het oorzakelijk
verband te kunnen aanvechten tussen de verschillende fouten die hem verweten worden
en de schade die de Staat geleden heeft door de niet-betaling van de vennootschapsbelasting voor de boekjaren 1991 en 1992, waarvoor elke invorderingsmaatregel wegens het
volledig in gebreke blijven van de vennootschap gefaald heeft.
(De eiser) levert geen enkel bewijs van zijn bewering dat de belaste vennootschap in
een moeilijke financiële situatie verkeerde.
De beslissing die (de eiser) pas in 1995 heeft genomen, niet om aangifte van het faillissement te doen maar om de vennootschap in vereffening te stellen, terwijl hij op de
hoogte was van de omvang van de litigieuze ambtshalve gevestigde aanslagen, is in strijd
met de verklaringen die hij uit opportunisme heeft afgelegd of verraadt, in het andere
geval, dat hij de vereffeningsprocedure voor onrechtmatige doeleinden heeft misbruikt.
(De eiser) heeft als zaakvoerder en als enige vennoot, door die verschillende onrechtmatige beslissingen, alles in het werk gesteld om de belastingadministratie met name te
beletten de vennootschap tijdig te controleren en om haar inzonderheid te beletten tijdig
alle noodzakelijke onderzoeksmaatregelen te nemen.
(De eiser) beweert tevens, zonder dit ook maar enigszins aan te tonen, dat de aanzienlijke verhoging, in 1983, van het kapitaal van de litigieuze vennootschap zou hebben
gediend om andere schuldeisers te betalen, terwijl er nooit een vergadering is bijeengeroepen in geval van verlies van meer dan de helft van het kapitaal.
(De eiser) leidt nogal stoutmoedig en ten onrechte uit het falen van de de door de
ontvanger ingestelde vervolgingen af dat aldus zou zijn bewezen dat de vennootschap
geen activa meer had, terwijl dat falen alleen maar aantoont wat de zaakvoerder op het
oog had toen hij alle verplichtingen van het vennootschappenrecht en van het fiscaal recht
inzake vennootschapsbelastingen met de voeten trad.
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De eerste rechter heeft terecht het bestaan van een oorzakelijk verband aangenomen
met de door de administratie geclaimde schade waarvan het bedrag door (de eiser) niet
wordt betwist.
(...) (De eiser) meent de administratie nog een gebrek aan zorgvuldigheid te kunnen
aanwrijven, op grond dat de administratie vanaf 1993, na het verzenden van de ambtshalve gevestigde aanslagen, had moeten weten dat de vennootschap niet meer actief was,
wat haar ertoe had moeten aanzetten om de haar bij wet toegekende onderzoeksbevoegdheden aan te wenden teneinde inlichtingen over de financiële toestand van de vennootschap in te winnen en tijdig haar rechten te doen gelden.
Dit middel is in strijd met andere argumenten van (de eiser) (die aldus weinig geloofwaardig overkomen), en volgens welke de vennootschap met name sedert op zijn minst
1990 in een zeer moeilijke toestand zou hebben verkeerd, zodat het in 1993, op het tijdstip
van de ambtshalve gevestigde aanslagen, reeds te laat was.
Het hof (van beroep( merkt hoe dan ook op dat de belastingadministratie alle termijnen
heeft moeten naleven die bij niet-aangifte en bij ambtelijke vestiging van de aanslag voorgeschreven zijn, ondanks de nalatigheid van de belastingplichtige vennootschap en de
volledige passiviteit van haar zaakvoerder en enige vennoot, en heeft moeten wachten tot
de aanslag definitief werd en de vervolgingen faalden alvorens de zaakvoerder aansprakelijk te kunnen stellen in een ingebrekestelling, waaraan hij geen gevolg is gegeven.
De administratie kan wat dat betreft geen enkele nalatigheid verweten worden die
bijgedragen zou hebben tot het ontstaan of de verergering van de schade waarvan ze de
vergoeding vordert.
Het hoger beroep is niet gegrond".
Grieven
Volgens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek moet degene die, door
zijn fout of nalatigheid, iemand anders schade heeft berokkend, die schade vergoeden.
Om iemand quasi-delictueel aansprakelijk te kunnen stellen, moet degene die beweert
schade te hebben geleden, het bewijs leveren van een fout, van een schade en van een
oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.
Het bestaan van dat oorzakelijk verband tussen de fout en de schade wordt niet
vermoed en degene die de vergoeding vordert van de schade die hij meent te hebben
geleden, moet overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek aantonen dat de schade, zonder de fout die verweten wordt aan
degene die hij quasi-delictueel aansprakelijk wil stellen, niet op dezelfde wijze zou zijn
ontstaan.
Die beginselen, en het vereiste om een oorzakelijk verband aan te tonen, zijn ook van
toepassing wanneer een lasthebber van een vennootschap en/of een vennoot persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld, niet alleen op grond van de voormelde artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, maar ook op grond van de specifieke bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen inzake aansprakelijkheid van de
zaakvoerders van vennootschappen, zoals deze ten tijde van de aan de eiser verweten
feiten van toepassing waren (artikelen 63 en 132 van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen).
Die voorwaarden gelden ook voor de belastingadministratie wanneer ze geconfronteerd
wordt met de niet-betaling van een belastingschuld, die ingekohierd is ten laste van een
vennootschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, en zij de lasthebbers van die vennootschap persoonlijk aansprakelijk wil stellen, op grond dat zij fouten hebben begaan in het
beheer van de vennootschap en dat die fouten aan de oorsprong liggen van de niet-betaling van de belastingschuld door de rechtspersoon en, bijgevolg, van de schade die de
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belastingadministratie hierdoor geleden heeft.
Wat dat betreft is het vereiste oorzakelijk verband niet aangetoond indien blijkt dat de
rechtspersoon, hoe dan ook en los van de beheersfouten van de organen van de vennootschap, de jegens hem ingekohierde belastingen toch niet kon betalen wegens zijn onzekere financiële toestand, of zelfs een toestand van onvermogen, of indien er hierover
twijfel blijft bestaan. Hetzelfde geldt wanneer de betrokken rechtspersoon in vereffening
wordt gesteld : het vereiste oorzakelijk verband is niet aangetoond wanneer de vereffenaar, hoe dan ook en los van de beheersfouten die de organen van de vennootschap vóór
de vereffening heeft begaan, de schuldvordering van de belastingadministratie niet had
kunnen betalen, gelet, enerzijds, op de beschikbare nettoactiva en anderzijds, op de andere
schuldeisers die betaald moesten worden.
Welnu, te dezen wordt niet betwist dat de vennootschap Albita Services, waarvan de
eiser zaakvoerder was, vanaf 1991 haast alle activiteiten heeft stopgezet, aangezien de
belasting die voor het aanslagjaar 1992 (inkomsten van 1991) op 14 juni 1993 ambtshalve
is ingekohierd, op grond van de B.T.W.-aangiften 10.806 frank bedroeg.
Daarenboven, en volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, bestaan de aan de
eiser verweten tekortkomingen, in substantie, hierin dat hij de aangiften in de vennootschapsbelasting voor de litigieuze boekjaren niet heeft ingediend, dat hij gedurende meerdere boekjaren geen jaarrekeningen heeft neergelegd, dat hij niet gereageerd heeft op de
ambtshalve gevestigde aanslagen, dat hij in 1995 de vereffeningsprocedure voor onrechtmatige doeleinden misbruikt heeft, waardoor de belastingadministratie, volgens het
bestreden arrest, de vennootschap niet tijdig heeft kunnen controleren en evenmin de
nodige maatregelen, met name onderzoeksmaatregelen, tijdig heeft kunnen nemen.
Uit die vaststellingen en overwegingen kan evenwel in geen geval worden afgeleid dat
de schade van de verweerder, zonder de aan de eiser verweten fouten, zich niet op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan, daar niet is aangetoond dat de vennootschap, zonder die
fouten, in hun geheel dan wel afzonderlijk beschouwd, in een andere financiële situatie
had verkeerd en dat ze de op haar naam ingekohierde en onbetaalde belastingschuld had
kunnen betalen. De vaststelling van het feit dat de fouten van de eiser de belastingadministratie hebben belet om de vennootschap tijdig te controleren en tijdig de nodige onderzoeksmaatregelen te nemen, impliceert op zich evenmin dat de schade van de belastingadministratie - die zij zelf, niet meer en niet minder, begroot op het bedrag van de ambtshalve ingekohierde en onbetaalde belasting - zonder de fouten van de eiser niet op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan.
Het bestreden arrest dat, in navolging van de eerste rechters en om het hoger beroep
van de eiser te verwerpen, het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de aan de eiser
verweten nalatigheden en de door de belastingadministratie aangevoerde schade in
aanmerking neemt, schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, alsook de artikelen 62 en 132 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, alsook, derhalve, de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de vennootschap waarvan de eiser de zaakvoerder en
de enige vennoot was, de voor de boekjaren 1991 en 1992 ambtshalve ingekohierde belastingen niet heeft betaald en dat de verweerder de eiser wil doen
veroordelen om die belastingschuld persoonlijk ten laste te nemen, op grond van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 62 en 132 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
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Het arrest vermeldt dat "het bestaan van een oorzakelijk verband is aangetoond, zodra uit het onderzoek van de feiten blijkt dat, indien de fout niet was
begaan, de schade niet op dezelfde wijze zou zijn ontstaan, zonder dat bijgevolg
vereist is dat de schade uitsluitend door de fout is veroorzaakt", en verwerpt
vervolgens het middel van de eiser volgens hetwelk de verweerder, zelfs zonder
de aan de eiser verweten fouten, de schade zou hebben geleden waarvan hij de
vergoeding vordert en die bestaat in de niet-betaling van de voormelde belastingen, en dit wegens de onzekere financiële situatie, of zelfs het onvermogen
van de vennootschap, en haar invereffeningstelling.
Het arrest beslist dat de moeilijke financiële situatie van de vennootschap
tegengesproken wordt door de beslissing die de eiser nog maar in 1995 had
genomen, niet om van het faillissement aangifte te doen maar om de vennootschap in vereffening te stellen, terwijl hij op de hoogte was van het bedrag van
de ambtshalve gevestigde litigieuze aanslagen, en dat die beslissing alleen kon
worden uitgelegd door het misbruik van "de vereffeningsprocedure voor onrechtmatige doeleinden", dat de eiser, "door zijn verschillende onrechtmatige beslissingen te nemen, alles in het werk heeft gesteld om de belastingadministratie met
name te beletten de vennootschap tijdig te controleren en om haar inzonderheid
te beletten tijdig alle noodzakelijke onderzoeksmaatregelen te nemen", en dat het
falen van de door de ontvanger ingestelde vervolgingen geenszins aantoont dat
de vennootschap geen activa had, maar integendeel bewijst "wat de zaakvoerder
op het oog had toen hij alle verplichtingen van het vennootschappenrecht en van
het fiscaal recht inzake vennootschapsbelastingen met de voeten trad".
Het arrest heeft om die redenen wettig kunnen beslissen dat het oorzakelijk
verband tussen de fouten van de eiser en de schade van de verweerder was
aangetoond.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en T'Kint.
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Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het beslist dat de voorziening voor
levensverzekering die samengesteld wordt, enerzijds, om het specifieke risico van de
levensverzekeringen het hoofd te bieden, m.n. het vaste rendement dat op zeer lange
termijn aan de verzekerden beloofd wordt als tegenprestatie voor nog te storten premies
en, anderzijds, om te voldoen aan de onherroepelijke verbintenis om het beheer van de
polissen en van de representatieve activa te verzekeren, zelfs zonder daadwerkelijk
betaalde tegenwaarde, vrijgesteld is van belasting, aangezien het arrest, na analyse van
de bijzondere risico's van de levensverzekeringen, beslist dat de verliezen of lasten die
gedekt worden door de aanvullende provisie, scherp omschreven zijn en volgens de aan
de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn. (Art. 48, W.I.B. 1992; Art. 13, K.B. 8
okt. 1976; Art. 13, K.B. 17 nov. 1994)
(BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin T. P&V VERZEKERINGEN cvba)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0096.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Matthieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 1996;
- de artikelen 13 en 19, vierde en vijfde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, zoals ze zijn gewijzigd
door de artikelen 10 en 14, 3° en 4°, van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en, voor zover nodig, artikel 18, derde lid, van datzelfde
koninklijk besluit van 8 oktober 1976;
- de artikelen 13, 18, derde lid, en 19, vierde en vijfde lid, van het koninklijk besluit van
17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen.
Aangevochten beslissing
Naar aanleiding van een geschil over de voorziening voor levensverzekeringen (doorgaans "balansvoorziening levensverzekering" genoemd), die de verweerster geleidelijk
aan heeft samengesteld door middel van jaarlijkse toewijzingen en die op 31 december
1995 op de passiefzijde van haar balans voorkomt voor een bedrag van 49.282.321.636
frank (1.221.676.842 euro), en, meer bepaald, naar aanleiding van een geschil over de
vrijstelling van die voorziening, in zoverre ze, op de voormelde datum van 31 december
1995, hoger is dan de "wiskundige inventarisreserve" van alle levensverzekeringsovereenkomsten die bij de verweerster zijn gesloten voor een totaalbedrag van 40.321.337.859
frank (999.539.856,50 euro),
stelt het bestreden arrest, bij de uitspraak over de vrijstelling van de toewijzingen en de
terugnames van voorzieningen die uitsluitend in de loop van het aanslagjaar 1996 zijn
verricht, het volgende vast:
- "(de verweerster) verbindt zich ertoe om, door inning van premies die (zij) zal
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beleggen, een kapitaal te storten wanneer de verzekerde gebeurtenis zich voordoet, d.w.z.
het overlijden in de loop van de verzekeringsperiode of het overleven bij het verstrijken
van de overeenkomst";
- "bij het sluiten van de overeenkomst bepaalt (zij), wat dat betreft, het bedrag van de
premies en van de kapitalen op grond van een interestvoet, tariefrente of gewaarborgde
rente genoemd, (...) (die) bepaald wordt op grond van, inzonderheid:
* het bruttorendement van de door de verzekeraar tijdens de gehele duur van de overeenkomst belegde premies;
* de beheerskosten van de beleggingen, de polissen en de schadegevallen, in zoverre
die kosten niet in de premies begrepen zijn";
- "voor alle litigieuze overeenkomsten die (de verweerster) in de loop van de litigieuze
periode gesloten heeft, bedroeg de tariefrente 4,75 pct." (...) (en) "wordt de wiskundige
inventarisreserve dus bepaald op grond van de tariefrente (te dezen 4,75 pct.)" (...);
- "sinds het einde van de jaren 1980 vreesde (de verweerster) dat - gelet op haar negatieve verwachtingen wat betreft het toekomstige rendement van haar beleggingen en haar
vrees voor een buitensporige stijging van haar niet in de premies begrepen beheerskosten
- een balansvoorziening levensverzekering gelijk aan haar wiskundige inventarisreserve,
bepaald op grond van het actualiseringspercentage van 4,75 pct. (gelijk aan haar
tariefrente), niet zou volstaan om de uitbetaling van de verzekerde kapitalen redelijkerwijs
te waarborgen (en heeft de verweerster) haar balansvoorziening levensverzekering bijgevolg verhoogd door deze te berekenen op grond van een actualiseringspercentage van
3,70 pct., d.w.z. een lagere rentevoet dan die van de tariefrente van 4,75 pct., op grond
waarvan het bedrag van de niet-belastbare wiskundige inventarisreserve bepaald wordt";
- "de rentevoet van 3,70 pct. is als volgt verkregen:
* een gemiddelde rentevoet van 6,14 pct., die verkregen is op grond van de tien laagste
gemiddelde jaarlijkse rentevoeten van de leningen van de Belgische Staat, met een looptijd van zes jaar en meer, die in aanmerking zijn genomen over een observatieperiode die
liep van 1960 tot 1995;
* (de verweerster) meende dat de rentevoet van 6,14 pct., die als percentage van het
brutorendement van haar beleggingen in aanmerking moest worden genomen, met 20 pct.
verminderd moest worden om rekening te houden met het terugkomend verlies dat zij
heeft geleden door haar niet in de premies verrekende beheerskosten, en nogmaals met 20
pct. verminderd moest worden om rekening te houden met haar vrees dat de daling van de
brutorendementen, die sinds 1990 was ingezet en die volgens haar door de monetaire en
financiële overheden was bevestigd, zou blijven voortduren;
* 6,14 pct. min (2 x 20 pct.) 40 pct. = 3,68 pct., afgerond op 3,70 pct." (...);
- "het gedekte risico is, enerzijds, het specifieke risico dat de levensverzekeraars lopen
door de verzekerden, op zeer lange termijn, een vast rendement te beloven en te waarborgen in ruil voor nog niet gestorte premies en, anderzijds, de onherroepelijke verbintenis om het beheer van de polissen en van de representatieve activa te verzekeren, zelfs
zonder dat er daadwerkelijk enig bedrag als tegenprestatie is gestort" (...);
"het terugkomend (verlies ten gevolge van de beheerskosten) wordt met name veroorzaakt door kosten die niet gedekt worden door de inventaristoeslagen die in de premies
worden aangerekend. Dit is het geval wanneer de verzekeringnemer op een bepaald ogenblik beslist om de storting van de premies stop te zetten - wat zijn goed recht is - zonder
de afkoop van de overeenkomst te vragen (...). In dit geval is de verzekeraar nochtans
verplicht om zijn beheersverbintenissen te blijven nakomen voor de gehele duur van de
overeenkomst, daar die verplichting pas vervalt op het ogenblik dat de - zelfs beperkte overeenkomst eindigt, hetzij door het overlijden, hetzij door het bereiken van de eind-
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datum, hetzij door de afkoop. Aldus zal de verzekeraar beheerskosten moeten maken die
niet gedekt worden door (per definitie niet betaalde) premies ingeval de 'beperkte overeenkomst' achteraf eventueel afgekocht, overgedragen, in pand gegeven wordt of opnieuw
in werking wordt gesteld; ook de mogelijke wijziging van tussenpersoon of van de begunstigden van de beperkte overeenkomst leidt tot uitzonderlijke kosten" (...);
- "(de verweerster) schreef dat de actualisering van de voorziening berekend moet
worden op grond van de rentevoet die de verzekeraar in staat stelt het hoofd te bieden aan
de verliezen die hij op zijn eigen fondsen heeft geleden wanneer het werkelijke nettorendement van de activa, tijdens een of meerdere tijdvakken die aanzienlijk korter dan 30
jaar kunnen zijn, lager wordt dan de gewaarborgde tariefrente, d.i. 4,75 pct.",
en beslist het bestreden arrest dat "bijgevolg duidelijk blijkt dat de drie parameters op
grond waarvan (de verweerster) de toewijzing van 1995 aan haar aanvullende balansvoorziening berekend heeft (met name 1° het brutorendement van 6,14 pct. 2° verminderd met
20 pct. om het gevaar voor het door haar beheerskosten veroorzaakte verlies te dekken en
3° verminderd met 20 pct. om het hoofd te bieden aan de blijvende daling van de toekomstige rendementen), ernstig en met elkaar overeenstemmend waren. Zij hadden betrekking
op scherp omschreven en waarschijnlijke risico's, zoals vereist in artikel 48 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en beantwoordden hieraan passend"
en beslist dat "die toewijzing dus niet belastbaar is".
Grieven
Artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 1996, bepaalt dat "de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten die door ondernemingen worden geboekt om het hoofd te
bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde
gebeurtenissen waarschijnlijk zijn, vrijgesteld worden binnen de grenzen en onder de
voorwaarden die de Koning bepaalt".
Uit de parlementaire voorbereiding van die wetsbepaling volgt dat de woorden "voorzieningen voor risico's en kosten", die zijn ingevoerd door de wet van 28 december 1983
houdende fiscale en begrotingsbepalingen, "tot doel hebben diverse artikelen van het
W.I.B. in overeenstemming te brengen met de nieuwe boekhoudwetgeving", waarbij de
Minister van Financiën verklaarde "dat het om louter terminologische wijzigingen gaat".
Bijgevolg blijkt het begrip "voorzieningen voor risico's en kosten", zoals opgenomen in
artikel 18 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, naar een zuiver boekhoudkundig begrip te verwijten.
Dat begrip wordt als volgt omschreven in artikel 13 van het koninklijk besluit van 8
oktober 1976, zoals het op het ogenblik van de feiten van toepassing was: "de voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of
kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het
bedrag niet vaststaat". Hoewel de verzekeringssector onderworpen is aan eigen boekhoudkundige regels, wordt het begrip "voorzieningen voor risico's en kosten" hierin evenwel
op dezelfde wijze omschreven als in artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 november
1994.
Uit die omschrijving blijkt inzonderheid dat de verliezen of kosten die door een "voorziening voor risico's en kosten" gedekt kunnen worden, "naar hun aard duidelijk
omschreven" moeten zijn.
Voor een goed begrip van het soort verliezen of kosten die door een "voorziening voor
risico's en kosten" gedekt kunnen worden, is het wenselijk een beroep te doen op de categorieën van risico's en kosten die "bij wijze van voorbeeld" bepaald worden in artikel 18,
derde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 en die opgesomd worden in
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artikel 19, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, en van het koninklijk
besluit van 17 november 1994, alsook op de soortgelijke categorieën risico's en kosten die
bepaald worden in artikel 18, derde lid, van het koninklijk besluit van 17 november 1994
en die opgesomd worden in artikel 19, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 17
november 1994.
Volgens die categorieën van risico's en kosten, dienen de "voorzieningen voor risico's
en kosten" toekomstige kosten te dekken (bijvoorbeeld: grote herstellingswerken),
toekomstige kostenrisico's (bijvoorbeeld: kostenrisico's die voortvloeien uit persoonlijke
of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van
derden) en toekomstige verliesrisico's op activa (bijvoorbeeld: kostenrisico's die voortvloeien uit verbintenissen tot aankoop van vaste activa).
Nergens in die categorieën is er daarentegen sprake van een geval van "voorzieningen
voor risico's en kosten" die de mogelijkheid bieden om vooruit te lopen op een toekomstig
exploitatieverlies, d.w.z. een verlies dat voortvloeit uit de inkrimping van de toekomstige
opbrengsten door hogere toekomstige kosten.
Wat dat betreft volgt ook uit bepaalde categorieën van risico's en kosten, die voorzien
zijn in artikel 19, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 en van het
koninklijk besluit van 17 november 1994 dat de "voorzieningen voor risico's en kosten",
met name dienen om op bepaalde "verliezen" of "kosten" te anticiperen door ze toe te
rekenen aan hetzelfde boekjaar als de opbrengsten waarop ze betrekking hebben (bijvoorbeeld: de kostenrisico's die voortvloeien uit technische waarborgen verbonden aan reeds
door de onderneming verrichte verkopen of diensten). Zij vormen aldus de concrete
toepassing van het beginsel van overeenstemming ("matching principle"), dat een algemeen boekhoudkundig beginsel is, volgens hetwelk er, in de mate van het mogelijke, een
verband moet worden gelegd tussen de opbrengsten en de kosten die zijn gemaakt om die
opbrengsten te behalen.
Ook artikel 19, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 en van het
koninklijk besluit van 17 november 1994, past dat beginsel van overeenstemming
("matching principle") toe, aangezien het bepaalt dat "er rekening moet worden gehouden
met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande
boekjaren, ongeacht de dag waarop deze kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd,
behalve indien de effectieve inning van deze opbrengsten onzeker is. Ten laste van het
boekjaar moeten inzonderheid worden geboekt: het geraamde bedrag van de belastingen
op het resultaat van het boekjaar of op het resultaat van vorige boekjaren, alsmede de
bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen die in de loop van een volgend
boekjaar zullen worden betaald voor diensten die tijdens het boekjaar of tijdens vorige
boekjaren zijn verricht. Wanneer de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden
beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting".
Uit die bepaling volgt evenwel dat de "voorzieningen voor risico's en lasten" niet
kunnen dienen om te anticiperen op de exploitatieverliezen die een onderneming in de
toekomst dreigt te lijden, daar die exploitatieverliezen het gevolg zijn van een negatief
verschil tussen de opbrengsten en de kosten, die beide toegerekend moeten worden aan
toekomstige boekjaren.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen - die door de wetgever is belast met de
opdracht om, door middel van adviezen en aanbevelingen, de beginselen van een regelmatige boekhouding vast te leggen - bevestigt die analyse; zij heeft inzonderheid beslist dat
"de onzekerheden betreffende de algemene voorwaarden waaronder de onderneming haar
activiteit zal uitoefenen tijdens de volgende boekjaren - en meer bepaald de prijzen waartegen zij haar grondstoffen zal aankopen en ze na bewerking zal verkopen - geen risico's
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zijn waarvoor een voorziening voor risico's en lasten kan aangelegd worden; inderdaad
betreft het hier onzekerheden die betrekking hebben niet op afgelopen boekjaren maar op
toekomstige boekjaren en die, mede wat betreft hun mogelijk voorval, nauwelijks definieerbaar zijn".
Het staat te dezen vast dat het gedeelte van de voorziening voor levensverzekeringen
dat de wiskundige inventarisreserve aanvult, is samengesteld om het hoofd te bieden aan
1. enerzijds, de waarschijnlijkheid - gelet op het "risico op een blijvende daling van de
toekomstige rendementen" - van een vermindering van de opbrengsten uit verweersters
toekomstige financiële activiteit en aan het verlies dat hieruit voortvloeit, gelet op de
kosten die de aangegane verbintenissen in de toekomst zullen teweegbrengen, 2. anderzijds, de waarschijnlijkheid - gelet op het feit dat "de verzekeringnemer op een bepaald
ogenblik de storting van de premies (kan) stop(zetten) zonder de afkoop van de overeenkomst te vragen" - van onvoldoende opbrengsten uit verweersters verzekeringsactiviteit
zelf en aan het verlies dat hieruit zou voortvloeien, gelet op de kosten die het beheer van
de gesloten overeenkomsten in de toekomst zal teweegbrengen.
Zo heeft de verweerster een voorziening samengesteld om het hoofd te bieden aan de
toekomstige exploitatieverliezen die het gevolg kunnen zijn van de voorwaarden waaronder zij haar beroepsactiviteit in de toekomst zal uitoefenen.
Aangezien het begrip "voorzieningen voor risico's en kosten" in artikel 48 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de dekking van de "onzekerheden betreffende de algemene voorwaarden waaronder de onderneming haar activiteit zal uitoefenen
tijdens de volgende boekjaren" uitsluit, schendt het bestreden arrest de in het middel
bedoelde wettelijke bepalingen, wanneer het beslist dat de voorziening die is samengesteld ter aanvulling van de wiskundige inventarisreserve, een voorziening voor risico's en
kosten was, en schendt het tevens die bepalingen door te beslissen dat de toewijzing aan
het aanslagjaar 1996, dat belastbaar is op grond van artikel 25, 5°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992, van belasting moest worden vrijgesteld met toepassing
van artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het op
het geschil van toepassing is, bepaalt dat de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten die door ondernemingen worden geboekt om
het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de
aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn, vrijgesteld worden binnen
de grenzen en onder de voorwaarden die de Koning bepaalt.
Artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, bepaalt met name dat de
voorzieningen voor risico's en kosten naar hun aard duidelijk omschreven
verliezen of kosten beogen te dekken. Dezelfde bepaling komt voor in artikel 13,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen.
Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op de belasting op de door
de eiseres samengestelde voorziening voor levensverzekeringen, die voorkomt in
haar balans van het jaar 1995.
Het arrest beslist dat "het gedekte risico, enerzijds, het specifieke risico is dat
de levensverzekeraars lopen door de verzekerden, op zeer lange termijn, een vast
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rendement te beloven en te waarborgen in ruil voor nog niet gestorte premies en,
anderzijds, de onherroepelijke verbintenis om het beheer van de polissen en van
de representatieve activa te verzekeren, zelfs zonder dat er daadwerkelijk enig
bedrag als tegenprestatie is gestort".
Het arrest beslist, na analyse van de bijzondere risico's die aan levensverzekeringen verbonden zijn, dat "de door de aanvullende voorziening gedekte
verliezen of kosten scherp omschreven waren en volgens de aan de gang zijnde
gebeurtenissen waarschijnlijk waren".
Het arrest beslist bijgevolg wettig dat de litigieuze provisie van belasting moet
worden vrijgesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Glineur, Brussel.

Nr. 210
1° KAMER - 20 maart 2009

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - ARBEIDSRECHTBANK - RECHTERS IN SOCIALE ZAKEN LEDEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE - GRIEVENDE BESLISSING - ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTBANK - GEVOLG
De enkele omstandigheid dat twee van de vele rechters in sociale zaken in de
arbeidsrechtbank te Antwerpen zitting hebben in de administratieve commissie bij het
paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, die ten aanzien van de eiser in het
bodemgeschil een voor hem grievende beslissing heeft genomen, is niet van aard om bij
derden een gewettigde verdenking van partijdigheid betreffende die rechtbank in het
algemeen te doen rijzen1. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
(ARBEIDSAUDITEUR BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN inzake D. T. W. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0038.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Gelet op het arrest van 30 januari 2009 waarin het verzoek tot onttrekking niet
kennelijk onontvankelijk werd verklaard.
De verweerders sub 1 tot 28 in het bodemgeschil hebben een conclusie neerge1. Zie Cass., 1 juni 2007, AR C.07.0209.N, AC, 2007, nr. 290.
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legd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht op de zitting van 20
maart waarop de zaak is uitgesteld.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter kan worden ingesteld wegens wettige verdenking. Het openbaar ministerie kan die vordering
instellen wanneer de openbare orde in gevaar is.
2. De arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen baseert zijn
verzoek in wezen op het feit dat in de Arbeidsrechtbank te Antwerpen twee rechters in sociale zaken zitting hebben terwijl ze tevens lid of plaatsvervangend lid
zijn van een administratieve commissie bij het paritair subcomité voor de haven
van Antwerpen die ten aanzien van de eiser in het bodemgeschil een voor deze
laatste grievende beslissing heeft genomen.
3. De verzoeker voert geen omstandigheden aan die zouden wijzen op
bijzonder nauwe banden die zouden bestaan tussen de rechters in sociale zaken
waarvan sprake, enerzijds, en de rechters in de Arbeidsrechtbank te Antwerpen,
evenals de overige rechters in sociale zaken aldaar, anderzijds.
De enkele omstandigheid dat twee van de vele rechters in sociale zaken in de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen in de administratieve commissie waarvan sprake
zitting hebben, is niet van aard om bij derden een gewettigde verdenking van
partijdigheid betreffende die rechtbank in het algemeen te doen rijzen.
Het verzoek moet worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
19 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. H.
Schyvens, Antwerpen.

Nr. 211
3° KAMER - 23 maart 2009

SCHULDVERNIEUWING - WIL OM DE SCHULDVERNIEUWING TOT STAND TE BRENGEN VOORNEMEN OM DE SCHULD TE VERNIEUWEN - BEGRIP - BEWIJS
De wil van de partijen om de schuld te vernieuwen, kan worden afgeleid uit de vaststelling
van een belangrijke wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst1.
(Artt. 1271 en 1273, B.W.)
1 Zie Cass., 26 sept. 2003, AR C.02.0292.F, AC, 2003, nr. 457.
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(COMPTOIR AGRICOLE DE WALLONIE nv T. E. e.a.; in aanwezigheid van G.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0098.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 augustus 2008 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 3 maart 2009 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1273 en 1281 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand strikt moet worden uitgelegd en
alleen kan worden afgeleid uit gegevens die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de rechtsvordering van de eiseres tegen de verweersters en over de kosten van die rechtsvordering
en verklaart bijgevolg, met bevestiging van de beslissing van de rechtbank van eerste
aanleg, de vordering van de eiseres tegen de verweersters ongegrond en veroordeelt de
eiseres in de kosten, die door de tweede verweerster op een bedrag van 342,09 euro en
door de eerste verweerster op een bedrag van 349,53 euro zijn begroot, op de volgende
gronden :
"3. De schuld van de borgen [de verweersters]
In het kader van een procedure van collectieve schuldenregeling, bevrijdt de naleving
van een minnelijk plan de hoofdschuldenaar, alsmede zijn borgen en zijn hoofdelijke
medeschuldenaars (Bergen, 24 januari 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1321).
De borgen zijn dus bevrijd van hun verbintenissen in hun hoedanigheid van borgen
voor de schulden van C. D. Aangezien (de eiseres( het tenietgaan van de schuld van C. D.
aanvaardt, gedraagt (de eiseres( zich overigens wat dat betreft naar het oordeel van de
rechter.
Ze oefent daarentegen kritiek uit op de argumenten op grond waarvan de eerste rechter
de borgen door schuldvernieuwing van hun verbintenissen bevrijd verklaart.
[De eiseres] betoogt dat er op 25 mei 2000 bijvoegsels bij de overeenkomsten van
kredietopening uit 1986 zijn ondertekend en dat niet de oude overeenkomsten door
nieuwe zijn vervangen.
De vraag is of de overeenkomsten die op 25 mei 2000 zijn ondertekend, zoals hun
benaming aangeeft, gewone bijvoegsels zijn bij de overeenkomsten van kredietopening
die op 19 augustus 1986 zijn ondertekend en die dus blijven bestaan, of dat zij een nieuwe
verbintenis tussen de bank en de kredietnemers tot stand hebben gebracht en aldus met
toepassing van artikel 1281 van het Burgerlijk Wetboek geleid hebben tot schuldvernieu-
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wing en bevrijding van de borgen.
Het moet worden herhaald dat er sprake is van schuldvernieuwing wanneer, bij overeenkomst, een oude verbintenis tenietgaat en tegelijkertijd vervangen wordt door een
verbintenis die een nieuw gegeven bevat. Die overeenkomst vereist de animus novandi.
Schuldvernieuwing kan niet worden vermoed. De wil om ze tot stand te brengen, moet
duidelijk uit de handeling blijken en moet vaststaan. Schuldvernieuwing kan evenwel
impliciet geschieden; de rechter kan het voornemen van de partijen afleiden uit alle gegevens van het dossier die door alle bewijsmiddelen, met inbegrip van vermoedens, worden
aangebracht. Degene die de schuldvernieuwing aanvoert, moet ze aantonen.
Te dezen, en in tegenstelling tot wat [de eerste verweerster] betoogt, komt er geen
schuldvernieuwing tot stand door wijziging van schuldeiser. De partijen die de overeenkomsten in 1986 en in 2000 hebben ondertekend, zijn dezelfde : het opduiken van de
vennootschap Fortis Bank in de overeenkomsten wordt verantwoord door het feit dat zij
de A.S.L.K. in 1999 heeft opgeslorpt. Er heeft evenmin schuldvernieuwing plaatsgevonden door de minieme verhoging van de limiet van de kredieten, daar deze slechts het
gevolg is van de omzetting van de bedragen, uitgedrukt in Belgische frank, naar bedragen
in euro.
Wanneer, daarentegen, de kredietopeningen van 1986, die zijn aangevuld met een overeenkomst tot toekenning van voorschotten, vergeleken worden met die uit 2000, dan blijkt
duidelijk dat de bank en de leners een essentieel bestanddeel van de overeenkomst gewijzigd hebben, met name de bestemming van de geleende bedragen.
In 1986 vermelden immers zowel de kredietopeningen als de twee overeenkomsten tot
toekenning van voorschotten dat "het voorschot, in zijn geheel, uitsluitend is bestemd
voor de aankoop van een boerderij en de overname van een landbouwbedrijf".
In 2000 wordt de bestemming van de nieuwe voorschotten echter gewijzigd. De overeenkomsten bepalen dat de voorschotten van 2.200.000 frank en 2.800.000 frank uitsluitend bestemd zijn 'voor de terugbetaling van alle lopende A.S.L.K.-kredieten (met uitzondering van het voorschot voor rundvlees 010-4000027673-23) en van een CERA-krediet
L3181000xl'.
Op grond van de overeenkomsten van 1986 heeft de bank weliswaar nieuwe voorschotten op termijn kunnen toekennen, aangezien deze hernieuwbaar waren. De nieuwe
voorschotten mochten niet hoger zijn dan het verschil tussen, enerzijds, het bedrag van het
krediet en, anderzijds, het bedrag van het saldo van de lopende voorschotten (artikel 1 van
het typebestek van bijzondere en algemene voorwaarden, gevoegd bij de akte van borgstelling). Daarenboven moesten die voorschotten bestemd worden voor de aankoop en de
overname van de boerderij of op zijn minst verband houden met het landbouwbedrijf van
de kredietnemers (zie artikel 4 van de overeenkomsten tot kredietopening van 19 augustus
1986).
De in 2000 toegekende voorschotten overschrijden die bestemming, aangezien ze niet
alleen dienen om alle kredieten van de echtgenoten G.D. bij de A.S.L.K. terug te betalen,
maar ook om een CERA-lening terug te betalen, waarvan het voorwerp niet gepreciseerd
wordt en die de borgen niet gewaarborgd hadden.
Door het voorwerp van de kredieten te wijzigen, hebben de naamloze vennootschap
Fortis Bank en de leners een essentieel bestanddeel van de leningsovereenkomsten gewijzigd, zodat de in 2000 gesloten overeenkomsten als nieuwe verbintenissen moeten worden
aangemerkt. Het voornemen van de partijen bestond klaarblijkelijk niet in de toekenning
van nieuwe voorschotten voor de landbouwexploitatie, in het verlengde van die welke in
1986 [waren toegekend], maar wel in de herstructurering van de kredieten door toevoeging van een bijkomende waarborg.
Die wijziging was belangrijk voor de borgen, aangezien uit de overeenkomsten van
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1986 en uit de daarin bepaalde bestemming van de gelden geenszins kan worden afgeleid
dat er nieuwe voorschotten konden worden toegekend tot beloop van 2.800.000 frank en
van 2.200.000 frank, waarbij tevens eraan herinnerd moet worden dat die bedragen zijn
berekend met inachtneming van de terugbetaling van een CERA-lening.
De wil om de schuld te vernieuwen, blijkt bijgevolg duidelijk uit de wijziging van het
voorwerp van de verbintenis, dat een essentieel bestanddeel van de overeenkomsten is. De
enige omstandigheid dat de in 2000 gesloten overeenkomsten 'bijvoegsel' genoemd
worden en melding maken van de afwezigheid van schuldvernieuwing en van het behoud
van de verbintenissen van de borgen, volstaat niet om schuldvernieuwing uit te sluiten,
aangezien de rechter de werkelijke wil van de partijen moet nagaan.
De schuldvernieuwing is bijgevolg bewezen. Ze leidt tot het verdwijnen van de waarborgen".
Grieven
Krachtens artikel 1273 van het Burgerlijk Wetboek wordt schuldvernieuwing niet
vermoed; de wil om ze tot stand te brengen moet duidelijk uit de handeling blijken.
Beide partijen moeten het voornemen hebben om de schuldvernieuwing tot stand te
brengen en dit voornemen is een essentiële voorwaarde voor de schuldvernieuwing, die
geen verband houdt met de wijze waarop de schuldvernieuwing tot stand komt.
Het is niet voldoende dat voldaan is aan één van de bij artikel 1271 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde voorwaarden, op grond waarvan een schuld kan vernieuwd, om hieruit
af te leiden dat het voornemen van de partijen hiermee is aangetoond.
Het voornemen van beide partijen om de schuld te vernieuwen, moet dus onafhankelijk
en los van het bewijs van het bestaan van één van de in artikel 1271 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde wijzigingen worden aangetoond.
Hoewel het hof van beroep, te dezen, het bestaan van één van de in artikel 1271 van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde wijzigingen (te dezen, de wijziging van het voorwerp van
de verbintenis) heeft trachten aan te tonen, heeft het zich vervolgens beperkt tot de overweging dat de wil om de schuld te vernieuwen, uit die wijziging - een essentieel bestanddeel van de overeenkomsten - bleek, alsof de vaststelling van het bestaan van het in artikel
1271, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, bedoelde geval volstond om het voornemen van
schuldvernieuwing aan te tonen.
Uit het feit dat de partijen hun overeenkomst, zelfs op essentiële punten, hebben aangepast, volgt echter niet noodzakelijkerwijs dat zij een schuldvernieuwing tot stand willen
brengen in de zin van de desbetreffende bepalingen.
Het hof van beroep, dat zich ertoe beperkt het bestaan van de wil om een schuldvernieuwing tot stand te brengen, af te leiden uit de wijziging van het voorwerp van de
verbintenis, een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, heeft derhalve het bij artikel
1273 van het Burgerlijk Wetboek vereiste voornemen om de schuld te vernieuwen niet
wettig vastgesteld, schendt die bepaling en miskent het in het middel bedoelde algemeen
rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand strikt moet worden uitgelegd en alleen kan
worden afgeleid uit gegevens die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn.
Aldus verantwoordt het hof zijn beslissing niet naar recht, volgens welke er te dezen
sprake was van schuldvernieuwing, en schendt het aldus artikel 1273 van het Burgerlijk
Wetboek, volgens hetwelk het voornemen om de schuld te vernieuwen moet worden
bewezen.
Daarenboven, en bijgevolg, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht om
artikel 1281 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en de verweersters aldus te
bevrijden van hun verbintenissen tot borgstelling, en schendt het die bepaling.
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Het hof van beroep miskent ten slotte ook de verbindende kracht van de overeenkomsten van de partijen, die volgt uit de kredietovereenkomsten en hun bijvoegsels, alsook uit
de door de verweersters aangegane verbintenissen tot borgstelling, door laatstgenoemden
onwettig te bevrijden van hun verbintenissen tot borgstelling (schending van de artikelen
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Het arrest heeft het voornemen van de partijen om de schuld te vernieuwen,
wettig kunnen afleiden uit de vaststelling dat "de bank en de leners een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst gewijzigd hebben, met name de bestemming
van de geleende bedragen", en dat "die wijziging belangrijk was (...(, aangezien
uit de overeenkomsten van 1986 en uit de daarin bepaalde bestemming van de
gelden geenszins kan worden afgeleid dat er nieuwe voorschotten konden
worden toegekend tot beloop van 2.800.000 frank en van 2.200.000 frank,
waarbij tevens eraan herinnerd moet worden dat die bedragen zijn berekend met
inachtneming van de terugbetaling van een CERA-lening".
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het
arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
23 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Van Ommeslaghe en Foriers.

Nr. 212
3° KAMER - 23 maart 2009

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - WERKLOOSHEID PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP - WERKZOEKENDE - WERKNEMER ARBEIDSONGEVAL - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID - GEVOLG - VERGOEDING - TOEPASSELIJKE
REGELING

2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP - WERKZOEKENDE - WERKNEMER - ARBEIDSONGEVAL TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID - GEVOLG - VERGOEDING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING TOEPASSELIJKE REGELING
3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
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ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - WERKLOOSHEID - PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP - WERKZOEKENDE - WERKNEMER - ARBEIDSONGEVAL VERZEKERINGSINSTELLING - VERGOEDING - GEVOLG - SUBROGATOIRE VORDERING
1º

en 2° De werkzoekende, die tewerkgesteld wordt door een plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap en die getroffen wordt door een arbeidsongeval, heeft
geen recht op de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, maar wel op die
van de verzekeringsmaatschappij, die dezelfde bescherming als die van de
Arbeidsongevallenwet waarborgt. (Artt. 61, §1, eerste lid, en 79, §10, derde lid,
Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 136, §2, vierde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli
1994)

3º De verzekeringsinstelling die aan de door een arbeidsongeval getroffen werknemer van
een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap verzekeringsprestaties heeft toegekend,
terwijl deze hierop geen recht had, wordt niet in de plaats van de getroffene gesteld om
die prestaties terug te vorderen van de verzekeringsmaatschappij, die dezelfde
bescherming als die van de Arbeidsongevallenwet waarborgt. (Art. 136, §2, vierde lid,
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Artt. 61, §1, eerste lid, en 79, §10, derde lid,
Werkloosheidsbesluit 1991)
(L.D.C.M. T. ETHIAS VERZEKERINGEN)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0122.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 april 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 87, eerste lid, 90, eerste lid, 100, §1, eerste lid, 136, §2, inzonderheid het
vierde lid, 153, laatste lid, en 167, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
zoals ze van kracht waren op het ogenblik dat de feiten van het geschil zich hebben voorgedaan;
- de artikelen 60, 61, inzonderheid §1 en 2, en 79, inzonderheid §9 en 10, van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
laatstgenoemd artikel zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk
besluit van 13 juni 1999;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk, vernietigt het
beroepen vonnis, verklaart de oorspronkelijke rechtsvordering van de eiseres ongegrond
en verwerpt ze, en veroordeelt haar in de kosten van beide instanties, op de volgende
gronden :
"[De eiseres] kan niet, op grond dat zij in de rechten van de getroffene is getreden, van
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[de verweerster] - die zich strikt gedragen heeft naar artikel 79 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991, door de uitkeringen te betalen die zij aan de getroffene verschuldigd was - de terugbetaling vorderen van de bedragen die zij als verzekeringsinstelling
aan die getroffene gestort heeft overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. In
geval van een [onverschuldigde] storting van uitkeringen of terugbetaling van geneeskundige verzorging, dient [de eiseres] die bedragen immers van die getroffene terug te
vorderen.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 60 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat "de werknemer, om (werkloosheids( uitkeringen te
genieten, arbeidsgeschikt moet zijn in de zin van de wetgeving op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering".
Artikel 61, §1, preciseert dat "de werknemer die een uitkering ontvangt ingevolge een
Belgische ziekte- of invaliditeitsverzekering, geen uitkeringen kan genieten".
De tweede paragraaf van die bepaling voegt hieraan toe dat "de werknemer die tijdelijk
volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is overeenkomstig de Belgische wetgeving die
betrekking heeft op de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen, ongevallen op de weg
naar of van het werk of beroepsziekten, geen uitkeringen kan genieten".
Artikel 79 van datzelfde koninklijk besluit, dat in de eerste paragraaf de plaatselijke
werkgelegenheidsagentschappen heeft opgericht met het oog op de wedertewerkstelling
van langdurige werklozen, binnen het bijzondere kader en onder de bijzondere voorwaarden die dat artikel bepaalt, preciseert in de tiende paragraaf dat de werknemer van
een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap tegen arbeidsongevallen verzekerd moet zijn
en dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bij een verzekeringsmaatschappij een
verzekeringspolis afsluit die deze werknemer een zelfde bescherming als die van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 waarborgt, zelfs als de werknemer van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap voor het overige niet valt onder de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten en zich, bijgevolg, als dusdanig niet kan beroepen
op de wet van 10 april 1971, die niet op hem van toepassing is en evenmin van toepassing
is op de overeenkomst die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de verzekeraar in
zijn voordeel hebben gesloten.
Uit geen enkele bepaling van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en, met
name, uit geen van de vorenvermelde bepalingen, blijkt nochtans dat de regeling die is
ingevoerd bij de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid wat de rechten en
verplichtingen van de verzekeringsinstelling betreft, op enigerlei wijze zou zijn gewijzigd,
zelfs indien de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet als dusdanig van toepassing
is, of niet van toepassing zou zijn in geval van een ongeval dat een werknemer van een
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap overkomt.
Welnu, artikel 136, §2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bepaalt het
volgende:
"De bij deze gecoördineerde wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de
schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens
een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht werkelijk
schadeloosstelling is verleend.
Belopen de bedragen welke krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden
verleend evenwel minder dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de rechtheb-
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bende recht op het verschil ten laste van de verzekering.
Voor de toepassing van deze paragraaf is het bedrag van de door de andere wetgeving
verleende prestaties gelijk aan het brutobedrag verminderd met het bedrag van de sociale
zekerheidsbijdragen welke op die prestaties worden ingehouden.
De verzekeringsinstelling treedt rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel
van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of
het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of
gedeeltelijk vergoeden.
De overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, kan niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder haar instemming.
Degene die schadeloosstelling verschuldigd is, verwittigt de verzekeringsinstelling van
zijn voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen; hij maakt aan de verzekeringsinstelling, indien deze geen partij is, een kopie over van de tot stand gekomen
akkoorden of gerechtelijke beslissingen.
Indien degene die schadeloosstelling verschuldigd is, nalaat de verzekeringsinstelling in
te lichten overeenkomstig het vorige lid, kan hij tegen laatstgenoemde de betalingen die
hij verrichtte ten gunste van de rechthebbende niet aanvoeren".
Artikel 100, §1, eerste lid, van diezelfde wet, bepaalt dan weer het volgende :
"Wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in deze gecoördineerde wet, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen
tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van wat een persoon,
van dezelfde stand, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie
waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is
geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben
uit hoofde van zijn beroepsopleiding".
De verzekeringsinstelling die, onder de bij de wet en de Koning bepaalde voorwaarden,
aan de getroffene de prestaties heeft verleend waarin de wet tot invoering van de ziekte-en
invaliditeitsverzekering voorziet, treedt bijgevolg rechtens in de rechten van de rechthebbende, tot beloop van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die
verschuldigd zijn krachtens, met name, een Belgische wetgeving, en die dezelfde schade
geheel of gedeeltelijk vergoeden.
De voorwaarden waaronder de verzekeringsinstelling de prestaties verleent waarvoor
zij krachtens de voormelde bepalingen over een wettelijk subrogatierecht beschikt, en het
bedrag van die prestaties, worden bijgevolg geregeld door de wetgeving betreffende de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; de werkloosheidswetgeving, en inzonderheid artikel 79, dat de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen opricht en de overeenkomsten regelt die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening met langdurige werklozen in
dat opzicht sluit, alsmede de bescherming van die werknemers tegen arbeidsongevallen,
wijkt nergens af van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en, inzonderheid, van de artikelen 100 en 136, §2, van die wet.
Uit de enige omstandigheid dat de verzekeraar met wie de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten om de werknemer van een
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap tegen arbeidsongevallen te beschermen, de voorschriften heeft nageleefd van de paragrafen 9 en 10 van artikel 79 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991, kan, zelfs als de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
en meer bepaald artikel 63, niet van toepassing zou zijn op deze categorie van werkne-
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mers, geen enkel gevolg worden afgeleid met betrekking tot de indeplaatsstelling die
artikel 136, §2, van de wet van 14 juli 1994 toekent aan de verzekeringsinstelling, die de
bij haar aangesloten werknemer van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap die
getroffen is door een arbeidsongeval, onder de bij die wet bepaalde voorwaarden heeft
vergoed.
Dit geldt des te meer wanneer, zoals in dit geval en zoals volgt uit de brief van 8 april
1998 van de verweerster aan de eiseres, waarvan het origineel aan dit verzoekschrift is
gehecht en die stuk 9 vormde van het dossier dat de eiseres aan de appelrechters had voorgelegd, de verzekeraar van het arbeidsongeval - al kon hij niet gelijkgesteld worden met
een arbeidsongevallenverzekeraar in de zin van de wet van 10 april 1971 - erkend heeft
dat de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, voor een periode die hij oorspronkelijk
niet ten laste had willen nemen, het gevolg was van het arbeidsongeval dat hij als
dusdanig heeft erkend, maar tegelijkertijd geweigerd heeft de bedragen die de verzekeringsinstelling in het kader daarvan had betaald, terug te betalen.
Het arrest, dat beslist dat de eiseres zich ten aanzien van de verweerster op geen enkel
subrogatierecht kan beroepen, schendt de artikelen 100, inzonderheid §1, eerste lid, en
136, §2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en de artikelen 60, 61, §1, en 79, §9
en 10, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 90 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, is het de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling die de staat van primaire ongeschiktheid vaststelt en de duur ervan vaststelt, waarbij de beslissingen van de adviserend geneesheer
bindend zijn voor de verzekeringsinstellingen (artikel 153, achtste lid), en kunnen alleen
de arbeidsgerechten, krachtens artikel 167 van die wet, van de betwistingen over die
beslissingen kennisnemen.
De voorwaarden waaronder de verzekeringsinstelling de prestaties verleent en waarvoor zij over een wettelijk subrogatierecht beschikt krachtens artikel 136, §2, van dezelfde
wet, alsook het bedrag van die prestaties, worden bijgevolg geregeld door de wetgeving
betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; de beslissing die de staat van
arbeidsongeschiktheid of invaliditeit vaststelt en die genomen wordt met toepassing van
de wet betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, kan niet worden
bekritiseerd voor de rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering van de gesubrogeerde verzekeringsinstelling tegen degene die de uitkeringen verschuldigd is krachtens
een andere regeling tot vergoeding van het arbeidsongeval, al had de arbeidsrechtbank
van die rechtsvordering tot indeplaatsstelling kennisgenomen, tenzij de vraag van de
geldigheid van de beslissing van de adviserend geneesheer in het bijzonder aan die rechtbank was voorgelegd.
Dit is ook het geval wanneer de ongeschiktheden, volgens het gemeen recht of volgens
een andere wettelijke vergoedingsregeling, lager zijn dan de primaire ongeschiktheid die
door de adviserend geneesheer is toegekend.
Wanneer de getroffene werkloos wordt, verliest hij integraal het recht op de werkloosheidsuitkeringen zodra de ongeschiktheid erkend wordt overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering. In dat geval dient de verzekeringsinstelling hem volledig
schadeloos te stellen tot de getroffene geschikt wordt geacht het werk te hervatten, overeenkomstig de regeling van de verplichte verzekering. Die verplichting wordt weliswaar
door die wetgeving opgelegd, maar aangezien de aan de verzekeringsinstelling opgelegde
verplichting voortvloeit uit het ongeval, kan de raming van de graad en de duur van de
ongeschiktheden volgens het gemeen recht of volgens een andere wettelijke vergoedingsregeling niet dienen om die raming te betwisten welke door de ziekte- en invaliditeitsver-
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zekering in aanmerking is genomen of, nog minder, om de subrogatoire rechtsvordering
van het ziekenfonds te verwerpen.
Hieruit volgt dat het arrest dat, hoewel een betwisting betreffende de beslissing van de
adviserend geneesheer voor het Arbeidshof aanhangig was, volgens welke de arbeidsongeschiktheid na 14 november 1997 het gevolg was van het arbeidsongeval van 20
december 1996, beslist het arrest dat de eiseres zich ten aanzien van de verweerster niet
op een indeplaatsstelling kan beroepen,omdat de beslissing van laatstgenoemde in overeenstemming met artikel 79 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 is genomen
en dat zij, bijgevolg, de bedragen die zij betaald heeft overeenkomstig de wet betreffende
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en overeenkomstig de beslissing van haar
adviserend geneesheer, alleen van de getroffene kan terugvorderen omdat zij die bedragen
onverschuldigd heeft betaald. Het arrest betwist aldus onwettig de beslissing van de
eiseres om de getroffene ten gevolge van het ongeval ongeschikt te verklaren en hem de
uitkeringen toe te kennen waarop hij aanspraak kon maken, beslist niet wettig dat de
subrogatoire rechtsvordering van de eiseres niet kan worden aangenomen (schending van
alle in het middel weergegeven bepalingen, met uitzondering van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek), doet in elk geval uitspraak over een geschilpunt dat niet bij de
appelrechters aanhangig is gemaakt en doet aldus uitspraak over een niet-gevorderde zaak
(schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 136, §2, vierde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel
van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de schade voortvloeiend uit
ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden geheel of gedeeltelijk
vergoeden, voor zover de getroffene voldoet aan de voorwaarden tot toekenning
van de uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Artikel 79, §10, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, bepaalt dat, in geval van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval overkomen in het kader van
een activiteit bedoeld in dat artikel, de werkloze gerechtigd blijft op uitkeringen,
in afwijking van, met name artikel 61, §1, eerste lid, van datzelfde besluit,
luidens hetwelk de werknemer die een uitkering ontvangt ingevolge een Belgische ziekte- of invaliditeitsverzekering, geen uitkeringen kan genieten.
Artikel 79, §10, derde lid, voorziet, ten voordele van de werknemer van een
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap die in het kader van zijn werkzaamheid
getroffen wordt door een arbeidsongeval, in een regeling die uitdrukkelijk
afwijkt van de voorwaarde van arbeidsgeschiktheid, op grond waarvan hij het
recht op werkloosheidsuitkeringen behoudt in geval van een uit dat ongeval
voortvloeiende tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Uit het geheel van die bepalingen volgt dat de verzekeringsinstelling die aan
een door een arbeidsongeval getroffen werknemer van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap verzekeringsprestaties heeft verleend, terwijl deze hierop
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geen recht had, niet in de rechten van de getroffene treedt om de terugbetaling
van die prestaties te vorderen van de verzekeringsmaatschappij die dezelfde
bescherming als die van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 waarborgt.
Het arrest stelt vast dat de eiseres, die ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft
betaald aan een werkneemster van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap,
die in het kader van haar werkzaamheid het slachtoffer was geworden van een
ongeval dat gedekt werd door een bij de verweerster afgesloten overeenkomst,
van laatstgenoemde, op grond van de indeplaatsstelling, de terugbetaling vordert
van de bedragen die zij aan die werkneemster heeft betaald, terwijl deze recht
had op werkloosheidsuitkeringen.
Het arrest, dat, zonder wat dat betreft in dit onderdeel te worden bekritiseerd,
vaststelt dat de litigieuze prestaties "onverschuldigd" waren, verantwoordt zijn
beslissing naar recht om de eiseres het voordeel te weigeren van de indeplaatsstelling waarop zij zich beriep.
Tweede onderdeel
Het arrest, dat beslist dat de eiseres niet in de rechten van de getroffene is
getreden omdat haar uitgaven onverschuldigd zijn, betwist de beslissing van de
adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling die de staat van arbeidsongeschiktheid van de getroffene vaststelt, niet.
De verweerster betwistte in haar conclusie voor het overige het recht van de
eiseres om in de rechten van de getroffene te treden wegens het onverschuldigd
karakter van haar uitgaven; het arrest doet derhalve geen uitspraak over nietgevorderde zaken.
Geen van beide onderdelen kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
23 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
T'Kint.

Nr. 213
3° KAMER - 23 maart 2009

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - DOOR DE PARTIJEN GEGEVEN BENAMING AANNEMINGSOVEREENKOMST - NIET ONVERENIGBARE GEGEVENS - BEVOEGDHEDEN VAN DE
RECHTER - GRENZEN
2º HUUR VAN DIENSTEN - DOOR DE PARTIJEN GEGEVEN BENAMING AANNEMINGSOVEREENKOMST - NIET ONVERENIGBARE GEGEVENS - HERKWALIFICATIE -
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BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN
3º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — ALGEMEEN - DOOR DE PARTIJEN
GEGEVEN BENAMING - NIET ONVERENIGBARE GEGEVENS - HERKWALIFICATIE - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER - GRENZEN
4º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEGEVENS NIET ONVERENIGBAAR MET EEN
AANNEMINGSOVEREENKOMST - BEGRIP
5º HUUR VAN DIENSTEN - BEGRIP - BESTANDDELEN - BENAMING - NIET ONVERENIGBARE
GEGEVENS

1º, 2° en 3°Wanneer de aan de feitenrechter ter beoordeling voorgelegde gegevens de
benaming die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven,
niet kunnen uitsluiten, kan hij deze niet door een andere benaming vervangen en
evenmin uit extrinsieke omstandigheden gegevens afleiden die deze kunnen
verantwoorden1. (Art. 1134, eerste lid, B.W.)
4º en 5° De omstandigheden dat aan een partij gevraagd wordt om visitekaartjes te
vervaardigen, dat zij instructies ontvangt om de post door te sturen en om de leden
voorschotten te vragen, dat zij de brieven van de voorzitter herwerkt, dat zij taken moet
afwerken, dat zij informatie moet doorgeven en binnen de structuren van de eiseres moet
samenwerken met de voorzitter en met de raad van bestuur van de eiseres, zijn noch
apart, noch samen beschouwd, onverenigbaar met het bestaan van een
aannemingsovereenkomst.
(GROUPEMENT EUROPEEN DE PROMOTION DU COMMERCE INTERNATIONAL ivzw T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0136.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
de artikelen 1134, 1156, 1315, 1341, 1353, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk
Wetboek;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster gegrond, wijzigt het beroepen
vonnis en beslist, bij wege van nieuwe beschikkingen, dat de eiseres de verweerster heeft
aangeworven onder een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van 1 januari 2004 tot
1 Cass., 28 april 2003, AR S.01.0184.F, AC, 2003, nr. 266; zie Cass., 21 nov. 1975, AC, 1976, p. 375
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15 juli 2004, en veroordeelt de eiseres bijgevolg om aan de verweerster verschillende
brutoprovisies te betalen, om de volgende redenen :
"15. [De verweerster] heeft, op grond van een arbeidsovereenkomst, als werknemer
voor (de eiseres( gewerkt.
Dit besluit volgt uit de gegevens betreffende de verhouding die er tussen (de verweerster( en (de eiseres( bestond (van januari tot juli 2004 - nr. 16 hieronder). Het wordt
bevestigd door de gegevens betreffende de relatie met de economische belangengroepering (nr. 17 hieronder). (De eiseres( is zich immers voornamelijk met de activiteit en met
de organisatie van de groepering blijven bezighouden. Hieruit volgt dat normaal gezien,
en behoudens aanwijzingen van het tegendeel, ook de bestanddelen van de werkverhouding met (de verweerster( dezelfde zijn gebleven.
16. [De eiseres] heeft over (de verweerster( het gezag van de werkgever uitgeoefend dat
de arbeidsovereenkomst voor werknemers kenmerkt, wat de door de partijen aan de overeenkomst gegeven omschrijving als samenwerking op zelfstandige basis uitsluit, in het
bijzonder de omschrijving als directeur van [de eiseres], zoals die functie in de statuten is
omschreven.
(De eiseres( heeft immers gewoonlijk instructies gegeven met betrekking tot de
omschrijving van de taken van (de verweerster(, de inhoud en de uitvoeringsmodaliteiten
ervan. Immers :
- In een bericht van 23 november 2003 (dat op [de eiseres] betrekking heeft, aangezien
op die datum is beslist om tot de vereffening van de groepering over te gaan) vraagt zij
aan (de verweerster( om visitekaartjes voor de voorzitter te doen vervaardigen, hoewel
laatstgenoemde opmerkt dat het budget zulks niet toestaat;
- In een ander bericht wordt zij gevraagd om ten aanzien van de Post al het nodige te
doen voor het nasturen van de post na de verhuis (mail van 29 april 2004);
- [De verweerster] krijgt de instructie om aan de leden een voorschot op de bijdragen te
vragen, tot beloop van een door de voorzitter bepaald bedrag (maart 2004);
- Zij ontvangt precieze instructies over de wijze waarop zij dient te onderhandelen met
de instellingen die kandidaat-lid zijn (19 februari 2004 : drie maanden laten voorbijgaan
alvorens te antwoorden);
- Zij herwerkt de brieven van de voorzitter; hij ontwerpt dus de brieven (december
2003);
- De brief van 6 april 2004 ter beëindiging van haar arbeidsovereenkomst geeft een
eenzijdige omschrijving van de taken die zij tijdens de drie maanden van de opzegging
moet vervullen. Die omschrijving stemt niet overeen met de overeenkomst van 5
december 2003; daarin wordt niet meer gesproken over de uitvoering van de beslissingen
van de organen, maar slechts over het afwerken van taken en het doorsturen van inlichtingen;
- [De verweerster] brengt de voorzitter niet op de hoogte van beslissingen die de
(eiseres( kunnen verbinden tot voorbij de door de algemene vergadering bepaalde grenzen
en zij brengt voor de raad van bestuur geen verslag uit over het budget, de verbintenissen
en de onderhandelingen, hoewel de statuten dit voorschrijven. In werkelijkheid gaat zij
zelf geen enkele verbintenis aan, maar vraagt zij voor alles om toestemming of ontvangt
ze instructies;
- Over het algemeen maakt [de eiseres] geen melding van en legt zij evenmin enig stuk
over dat betrekking heeft op de taken die (de verweerster( zelfstandig, als directeur, zou
hebben vervuld, op de wijze waarop die zelfstandigheid door de statuten wordt geregeld :
het orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur van [de eiseres], volgens de instructies
die gegeven worden door de algemene vergadering en de raad van bestuur, en dat verant-

Nr. 213 - 23.3.09

HOF VAN CASSATIE

857

woordelijk is voor het beheer van het budget, de verbintenissen en de onderhandelingen;
- Evenmin maakt [de eiseres] melding van of legt zij enig stuk over met betrekking tot
de taken of het geheel van de taken die (de verweerster( zelfstandig zou hebben vervuld met dien verstande dat de werknemer, en met name de bezoldigde directeur van een vereniging, zijn functies van bezoldigd werknemer met een zekere graad van zelfstandigheid
uitoefent. Het feit dat de heer D. (in tegenstelling tot de andere bestuurders) zijn instructies als suggesties verwoordt ('het lijkt mij') is slechts een kwestie van stijl en zwakt de
kracht van de bevelen niet af : uit het dossier blijkt in feite dat (de verweerster( instructies
ontvangt en om toestemming vraagt.
17. De uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst tussen (de verweerster( en de
economischebelangengroepering, van 1994 tot 2003, bevestigen het gezag van de werkgever :
- [De verweerster] legt ontwerpen van documenten en brieven ter goedkeuring voor
(brieven van 26 maart 1993, 18 september 2002, 17 september 2002, 16 september 2002,
7 mei 2002; wat betreft de brief van 18 september 2002, is het zinloos om het ontwerp van
een brief terug te sturen indien de voorzitter het model ervan heeft goedgekeurd; dit wil
dus zeggen dat dit soort brieven gewoonlijk ter goedkeuring aan de voorzitter worden
voorgelegd), alsook ontwerpen van overeenkomsten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de groepering (mail van de boekhouding van 7 februari 2002);
- Niet [de verweerster], maar de voorzitter aanvaardt een aanbod van overeenkomst
betreffende het dagelijks beheer van (de eiseres( (mail van de boekhouding van 5 februari
2002);
- [De verweerster] mag niet zonder voorafgaande toestemming instellingen contacteren
die kandidaat-lid zijn (oktober 2002);
- Zij vraagt de voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester om hun toestemming alvorens belangrijke facturen te versturen (mail van 22 januari 2003);
- Voor die periode is er evenmin bij de voorzitter verslag uitgebracht over de verbintenissen die de door de algemene vergadering bepaalde grenzen te buiten gaan, en evenmin
een verslag aan de raad van bestuur over het budget, de verbintenissen en de onderhandelingen, of een bewijs van de taken die met de zelfstandigheid van een directeur of, meer
algemeen, van een op zelfstandige basis handelende werknemer zijn vervuld.
De vereniging oefende ook het gezag van werkgever uit van 1994 tot 1997, toen (de
verweerster( adjunct-directeur was. De directeur gaf haar de nodige instructies om : een
correspondent te beantwoorden, werkverslagen op te stellen, onder de leden documenten
te verspreiden die geen betrekking hadden op de algemene vergaderingen en op de directiecomités.
[De verweerster] vroeg om toestemming om vakantie te nemen (1995, 1996)".
Grieven
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet, tenzij ze strijdig zijn
met een bepaling van openbare orde of een bepaling van dwingend recht waarop de door
die bepaling beschermde partij zich beroept.
Via een aannemingsovereenkomst in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1787 van
het Burgerlijk Wetboek, verbindt de aannemer zich ertoe welbepaalde prestaties te
leveren.
De gezagsverhouding, die de arbeidsovereenkomst kenmerkt in de zin van de artikelen
1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, bestaat alleen
wanneer een persoon feitelijk gezag kan uitoefenen over de handelingen van een andere
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persoon.
Wanneer betwist wordt dat een werknemer tewerkgesteld is onder arbeidsovereenkomst, moet, bij gebrek aan wettelijke vermoedens van het bestaan van een dergelijke
overeenkomst, degene die zich op dat bestaan beroept, dit aantonen op grond van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Wat betreft de uitlegging van overeenkomsten, verplicht artikel 1156 van het Burgerlijk
Wetboek de rechter om in de overeenkomsten na te gaan welke de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen is geweest.
De rechter moet echter in de eerste plaats de regels inzake bewijs eerbiedigen en hij
mag niet op grond van aanwijzingen of vermoedens een bewijs aannemen tegen en boven
de inhoud van een schriftelijke overeenkomst (artikelen 1341 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek).
De rechter die een overeenkomst herkwalificeert op grond van gegevens die het niet
mogelijk maken de door de partijen overeengekomen omschrijving uit te sluiten, miskent
de verbindende kracht van hun overeenkomst (artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek).
Tweede onderdeel
De rechter kan de omschrijving van de overeenkomst die de partijen schriftelijk
verklaard hebben te willen goedkeuren, te dezen een aannemingsovereenkomst in de zin
van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek, alleen wijzigen op
grond van de wijze van uitvoering van de overeenkomst, indien de feitelijke omstandigheden die hij in aanmerking neemt, niet verenigbaar zijn met de door de partijen gegeven
omschrijving, omdat daaruit blijkt dat een van de partijen , in feite, het recht heeft om het
gezag uit te oefenen dat kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst in de zin van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De aannemingsovereenkomst sluit niet uit dat instructies gegeven kunnen worden die
nageleefd moeten worden en dat toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de taken.
Het arrest verwerpt de omschrijving die de eiseres en de verweerster aan hun overeenkomst gegeven hebben en beslist dat deze een arbeidsovereenkomst was, op grond van de
vaststelling dat de eiseres "gewoonlijk instructies heeft gegeven met betrekking tot de
omschrijving van de taken van (de verweerster(, de inhoud en de uitvoeringsmodaliteiten
ervan". Het verwijst hiervoor naar de volgende gegevens :
- "In een bericht van 23 november 2003 (dat op [de eiseres] betrekking heeft, aangezien
op die datum is beslist om tot de vereffening van de groepering over te gaan) vraagt zij
aan (de verweerster( om visitekaartjes voor de voorzitter te doen vervaardigen, hoewel
laatstgenoemde opmerkt dat het budget zulks niet toestaat;
- In een ander bericht wordt zij gevraagd om ten aanzien van de Post al het nodige te
doen voor het nasturen van de post na de verhuis (mail van 29 april 2004);
- [De verweerster] krijgt de instructie om aan de leden een voorschot op de bijdragen te
vragen, tot beloop van een door de voorzitter bepaald bedrag (maart 2004);
- Zij ontvangt precieze instructies over de wijze waarop zij dient te onderhandelen met
de instellingen die kandidaat-lid zijn (19 februari 2004 : drie maanden laten voorbijgaan
alvorens te antwoorden);
- Zij herwerkt de brieven van de voorzitter; hij ontwerpt dus de brieven (december
2003);
- De brief van 6 april 2004 ter beëindiging van haar arbeidsovereenkomst geeft een
eenzijdige omschrijving van de taken die zij tijdens de drie maanden van de opzegging
moet vervullen. Die omschrijving stemt niet overeen met de overeenkomst van 5
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december 2003; daarin wordt niet meer gesproken over de uitvoering van de beslissingen
van de organen, maar slechts over het afwerken van taken en het doorsturen van inlichtingen;
- [De verweerster] brengt de voorzitter niet op de hoogte van beslissingen die [de
eiseres] kunnen verbinden tot voorbij de door de algemene vergadering bepaalde grenzen
en zij brengt voor de raad van bestuur geen verslag uit over het budget, de verbintenissen
en de onderhandelingen, hoewel de statuten dit voorschrijven. In werkelijkheid gaat zij
zelf geen enkele verbintenis aan, maar vraagt zij voor alles om toestemming of ontvangt
ze instructies;
- Over het algemeen maakt [de eiseres] geen melding van en legt zij evenmin enig stuk
over dat betrekking heeft op de taken die (de verweerster( zelfstandig, als directeur, zou
hebben vervuld, op de wijze waarop die zelfstandigheid door de statuten wordt geregeld :
het orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur van [de eiseres], volgens de instructies
die gegeven worden door de algemene vergadering en de raad van bestuur, en dat verantwoordelijk is voor het beheer van het budget, de verbintenissen en de onderhandelingen;
- Evenmin maakt [de eiseres] melding van of legt zij enig stuk over met betrekking tot
de taken of het geheel van de taken die [de verweerster] zelfstandig zou hebben vervuld met dien verstande dat de werknemer, en met name de bezoldigde directeur van een vereniging, zijn functies van bezoldigd werknemer met een zekere graad van zelfstandigheid
uitoefent. Het feit dat de heer D. (in tegenstelling tot de andere bestuurders) zijn instructies als suggesties verwoordt ('het lijkt mij') is slechts een kwestie van stijl en zwakt de
kracht van de bevelen niet af : uit het dossier blijkt in feite dat [de verweerster] instructies
ontvangt en om toestemming vraagt"
Volgens het arrest wordt dat gezag van de werkgever bevestigd door de uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst tussen de verweerster en de economischebelangengroepering van 1994 tot 2003, te weten :
- "[De verweerster] legt ontwerpen van documenten en brieven ter goedkeuring voor
(brieven van 26 maart 1993, 18 september 2002, 17 september 2002, 16 september 2002,
7 mei 2002; wat betreft de brief van 18 september 2002, is het zinloos om het ontwerp van
een brief terug te sturen indien de voorzitter het model ervan heeft goedgekeurd; dit wil
dus zeggen dat dit soort brieven gewoonlijk ter goedkeuring aan de voorzitter worden
voorgelegd), alsook ontwerpen van overeenkomsten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de groepering (mail van de boekhouding van 7 februari 2002);
- Niet [de verweerster], maar de voorzitter aanvaardt een aanbod van overeenkomst
betreffende het dagelijks beheer van [de eiseres] (mail van de boekhouding van 5 februari
2002);
- [De verweerster] mag niet zonder voorafgaande toestemming instellingen contacteren
die kandidaat-lid zijn (oktober 2002);
- Zij vraagt de voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester om hun toestemming alvorens belangrijke facturen te versturen (mail van 22 januari 2003);
- Voor die periode is er evenmin bij de voorzitter verslag uitgebracht over de verbintenissen die de door de algemene vergadering bepaalde grenzen te buiten gaan, en evenmin
een verslag aan de raad van bestuur over het budget, de verbintenissen en de onderhandelingen, of een bewijs van de taken die met de zelfstandigheid van een directeur of, meer
algemeen, van een op zelfstandige basis handelende werknemer zijn vervuld.
De vereniging oefende ook het gezag van werkgever uit van 1994 tot 1997, toen (de
verweerster] adjunct-directeur was. De directeur gaf haar de nodige instructies om : een
correspondent te beantwoorden, werkverslagen op te stellen, onder de leden documenten
te verspreiden die geen betrekking hadden op de algemene vergaderingen en op de direc-
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tiecomités.
[De verweerster] vroeg om toestemming om vakantie te nemen (1995, 1996)".
Noch het feit dat haar gevraagd werd "visitekaartjes te doen vervaardigen" of dat zij
instructies ontving met betrekking tot de verschillende taken die zij moest vervullen
(opvolging van de briefwisseling en van de voorschotten die aan de leden gevraagd
werden, herwerken van de brieven van de voorzitter, afwerken van taken en doorsturen
van inlichtingen), noch haar verplichting om binnen het structureel kader van de eiseres te
werken (door verslag uit te brengen aan de voorzitter of aan de raad van bestuur van de
eiseres), of haar verlof aan te vragen, zowel binnen het kader van haar contractuele
betrekkingen met de eiseres als, daarvóór, met de economischebelangengroepering, zijn
echter gegevens die, samen of apart, onverenigbaar zijn met het bestaan van een aannemingsovereenkomst, aangezien die gegevens ook passen binnen het kader van een aannemingsovereenkomst en tegemoetkomen aan de behoefte aan goed overleg en goede organisatie, die vereist zijn voor een gezond beheer van de onderneming.
In zoverre de door het arrest vermelde gegevens de overeengekomen omschrijving van
de aannemingsovereenkomst niet kunnen uitsluiten, is het arrest niet naar recht verantwoord en miskent het het wettelijk begrip gezagsverhouding (schending van de artikelen
1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), miskent het
het wettelijk begrip aannemingsovereenkomst in de zin van de artikelen 1710, 1779 en
1780 van het Burgerlijk Wetboek en miskent het, in zoverre het de omschrijving van de
overeenkomst verwerpt die de partijen tot wet strekt, de verbindende kracht van de door
de partijen gesloten overeenkomst van samenwerking op zelfstandige basis (schending
van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest, dat niet aangeeft in hoeverre de gegevens die het in aanmerking neemt, de
door de partijen overeengekomen omschrijving kunnen uitsluiten, stelt het Hof op zijn
minst niet in staat om het aan dat Hof opgedragen wettelijkheidstoezicht uit te oefenen en
is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Wanneer de aan de feitenrechter ter beoordeling voorgelegde gegevens de
omschrijving die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben
gegeven, niet kunnen uitsluiten, kan hij deze niet door een andere omschrijving
vervangen.
Het arrest verwerpt de omschrijving van de overeenkomst als aannemingsovereenkomst die, volgens de vaststellingen van het arrest, de partijen bij het sluiten
van hun overeenkomst eensgezind hieraan hebben gegeven, op grond van de
omstandigheden die het uit de contractuele verhouding tussen de partijen afleidt,
en volgens welke aan de verweerster gevraagd wordt om visitekaartjes te
vervaardigen, zij instructies ontvangt om de post door te sturen en om de leden
voorschotten te vragen, zij de brieven herwerkt, zij taken moet afwerken, inlichtingen moet doorsturen en binnen de structuren van de eiseres moet samenwerken met de voorzitter en met de raad van bestuur van de eiseres.
Die gegevens zijn noch apart, noch samen beschouwd, onverenigbaar met het
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bestaan van een aannemingsovereenkomst.
De gegevens die het arrest afleidt uit de vroegere contractuele verhouding
tussen de verweerster en de economischebelangengroepering, kunnen derhalve
niet gebruikt worden om de door het arrest in aanmerking genomen omschrijving
te bevestigen.
Het arrest beslist bijgevolg niet wettig dat de partijen gebonden waren door
een arbeidsovereenkomst.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het eerste
middel of van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
23 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Foriers en Geinger.

Nr. 214
2° KAMER - 24 maart 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR EEN
BELGISCHE RECHTERLIJKE AUTORITEIT - OVERLEVERING - SPECIALITEITSBEGINSEL - AFSTAND VASTSTELLING DOOR DE RECHTER - STILZWIJGENDE AFSTAND - VOORWAARDEN
2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR EEN
BELGISCHE RECHTERLIJKE AUTORITEIT - OVERLEVERING - SPECIALITEITSBEGINSEL - STILZWIJGENDE
AFSTAND - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER - OPDRACHT VAN HET HOF
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR EEN BELGISCHE RECHTERLIJKE
AUTORITEIT - OVERLEVERING - SPECIALITEITSBEGINSEL - STILZWIJGENDE AFSTAND
4º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR EEN
BELGISCHE RECHTERLIJKE AUTORITEIT - OVERLEVERING - GEEN AFSTAND VAN HET
SPECIALITEITSBEGINSEL - ANDER FEIT DAN DAT WELKE DE REDEN TOT OVERLEVERING WAS - ANDER
FEIT STRAFBAAR GESTELD MET EEN VRIJHEIDSSTRAF OF MET EEN TOT VRIJHEIDSBENEMING
STREKKENDE MAATREGEL
UITVOERENDE AUTORITEIT

- VERVOLGING EN BERECHTING ZONDER TOESTEMMING VAN DE
- VOORWAARDE - VEROORDELING TOT EEN VRIJHEIDSBEPERKENDE STRAF
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- UITVOERING

5º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR EEN
BELGISCHE RECHTERLIJKE AUTORITEIT - OVERLEVERING - SPECIALITEITSBEGINSEL - VERVOLGING
EN BERECHTING VOOR EEN ANDER FEIT DAN DAT WELKE DE REDEN TOT OVERLEVERING WAS STRAFPROCEDURE DIE GEEN AANLEIDING GEEFT TOT DE TOEPASSING VAN EEN MAATREGEL DIE DE
INDIVIDUELE VRIJHEID BEPERKT - TOEPASSING
1º Het specialiteitsbeginsel, krachtens hetwelk de persoon die aan België is uitgeleverd hier
niet mag worden vervolgd voor feiten die werden gepleegd vóór zijn uitlevering en
waarvoor de uitlevering niet werd verzocht, geldt evenwel onder meer niet langer
wanneer de betrokken persoon vrijwillig afstand doet van het voordeel van de
specialiteitsvoorwaarde; deze afstand die de rechter onaantastbaar vaststelt, kan ook
stilzwijgend geschieden, voor zover hij duidelijk en vrij is. (Art. 37, §1, Wet 19 dec. 2003)
2º en 3° De rechter stelt onaantastbaar vast of er stilzwijgende afstand is van het
specialiteitsbeginsel; het Hof toetst slechts of de feiten die de rechter vaststelt, zijn
juridische gevolgtrekking kunnen verantwoorden. (Art. 37, §1, Wet 19 dec. 2003)
4º Een persoon die overgeleverd is op grond van een Europees aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit en die geen afstand deed van het
specialiteitsbeginsel, kan toch worden vervolgd en berecht voor "enig ander feit" dan dat
welk de reden tot zijn overlevering is geweest en dat strafbaar is gesteld met een
vrijheidsstraf of met een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, zonder dat de
toestemmingsprocedure hoeft te worden gevolgd, op voorwaarde dat tijdens de
strafvervolging geen vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgelegd; indien de persoon
echter wordt veroordeeld tot een vrijheidsbeperkende straf of maatregel, kan die straf pas
worden uitgevoerd indien toestemming is verleend1. (Artt. 27, 2 en 3, c, Kaderbesluit van
de Raad van de E.U. van 13 juni 2002; Artt. 37, §1, en 37, §2, 3e en 6e, laatste lid, Wet
19 dec. 2003)
5º De enkele veroordeling tot een gevangenisstraf is nog geen maatregel die de individuele
vrijheid beperkt als bedoeld in artikel 37, §2, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel. (Art.
37, §2, 3°, Wet 19 dec. 2003)
(S. T. A.)

ARREST

(AR P.08.1881.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 24 november 2008.
De eiser voert in een memorie en in twee andere memories die allen aan dit
arrest zijn gehecht, samen negen middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel (eerste memorie)
1 HvJ C-388/08, LEYMANN en PUSTOVAROV, (1 dec. 2008), voorlopig enkel te consulteren op
www.curia.eu
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1. Het middel voert miskenning aan van het specialiteitsbeginsel inzake uitlevering: Luxemburg heeft de eiser in 2004 aan België uitgeleverd voor wel
bepaalde feiten en niet voor andere; in 2007 heeft Nederland de eiser uitgeleverd
op grond van een Europees aanhoudingbevel voor nieuwe bepaalde feiten en niet
voor andere; de eiser heeft nooit de status van uitgeleverde persoon verloren; de
eiser kan derhalve niet vervolgd, veroordeeld of van zijn vrijheid benomen
worden wegens enig ander - vóór de uitlevering - begaan feit dan dat waarvoor
de uitlevering is toegestaan.
2. De persoon die aan België is uitgeleverd, mag hier niet worden vervolgd
voor feiten die werden gepleegd vóór zijn uitlevering en waarvoor de uitlevering
niet werd verzocht. Het specialiteitsbeginsel geldt evenwel onder meer niet
langer wanneer de betrokken persoon vrijwillig afstand doet van het voordeel
van de specialiteitsvoorwaarde. Deze afstand kan ook stilzwijgend geschieden,
voorzover hij duidelijk en vrij is. De rechter stelt dit onaantastbaar vast. Het Hof
toetst slechts of de feiten die de rechter onaantastbaar vaststelt, zijn juridische
gevolgtrekking kunnen verantwoorden.
3. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt vooreerst dat:
- de eiser na zijn uitlevering door het Groot-Hertogdom Luxemburg aan België
bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te
Gent van 14 juni 2005 voorlopig in vrijheid werd gesteld onder de voorwaarde
"België nooit te verlaten". Die voorwaardelijke invrijheidstelling kon maar
worden uitgevoerd nadat de eiser ook nog in een andere zaak bij arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Antwerpen van 1
juli 2005 voorlopig in vrijheid was gesteld;
- de onderzoeksrechter te Dendermonde op 20 september 2007 tegen de eiser,
die ondertussen in Nederland was aangetroffen, een Europees aanhoudingsbevel
heeft uitgevaardigd voor andere feiten.
4. Op grond van deze onaantastbare vaststelling dat de eiser het land heeft
verlaten ondanks de hem opgelegde voorwaarde dat niet te doen, oordeelt het
bestreden arrest dat de specialiteitsvoorwaarde "uitdoofde". Hiermede bedoelt
het bestreden arrest dat de eiser afstand heeft gedaan van de specialiteitsvoorwaarde bij zijn uitlevering door Luxemburg.
Het middel dat dat ervan uitgaat dat de eiser nooit afstand zou hebben gedaan
van de specialiteitsvoorwaarde bij zijn uitlevering door Luxemburg, kan niet
worden aangenomen.
Eerste middel (tweede memorie)
5. Het middel voert miskenning van de motiveringsplicht aan: het arrest is
betreffende eisers verweer over het specialiteitsbeginsel tegenstrijdig gemotiveerd.
6. In conclusie voerde de eiser aan dat het specialiteitsbeginsel belet dat hij
voor de in deze procedure aanhangige feiten wordt vervolgd daar dit andere
feiten zijn dan deze waarvoor de Nederlandse overheid ingevolge een door
België uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel hem heeft overgeleverd.
7. Het arrest verwerpt dit verweer met het oordeel: "Blijkbaar geven de feiten
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waarvoor de overlevering door Nederland aanleiding geven, geen aanleiding tot
vrijheidsbeperkende maatregelen, terwijl de huidige strafprocedure daartoe
evenmin aanleiding geeft. Zodoende is het verzoek van [de eiser] tot vaststelling
van de onmogelijkheid van vervolging voor de feiten van huidige vervolging niet
gegrond."
8. Artikel 37, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt: "Een persoon
overgeleverd op grond van een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door
een Belgische rechterlijke autoriteit kan niet worden vervolgd, veroordeeld of
van zijn vrijheid worden benomen wegens een ander, voor zijn overlevering
gepleegd strafbaar feit dan dat waarop de overlevering betrekking heeft."
Artikel 37, §2, 3°, van dezelfde wet bepaalt dat de in de vorige paragraaf
gestelde regel niet van toepassing is ingeval "de strafprocedure geen aanleiding
geeft tot de toepassing van een maatregel die de individuele vrijheid van de
betrokkene beperkt".
9. Die bepalingen zijn de transpositie in het interne recht van artikel 27, 2 en 3,
c, van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering
tussen de lidstaten. Volgens die bepalingen betreft de vermelde uitzondering,
zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap die uitlegt (arrest m.c388/08 in de zaak Leymann en Pustovarov van 1 december 2008), een situatie
waarin de strafvervolging niet leidt tot de toepassing van een maatregel die de
persoonlijke vrijheid van de betrokkene beperkt. In het kader van die uitzondering kan een persoon dus worden vervolgd en berecht voor "enig ander feit" dan
dat welk de reden tot zijn overlevering is geweest, dat strafbaar is gesteld met
een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, zonder dat
de toestemmingsprocedure hoeft te worden gevolgd, op voorwaarde dat tijdens
de strafvervolging geen vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgelegd. Indien
de persoon echter wordt veroordeeld tot een vrijheidsbeperkende straf of maatregel, kan die straf pas worden uitgevoerd indien toestemming is verleend.
Hieruit volgt dat de enkele veroordeling tot een gevangenisstraf nog geen
maatregel is die de individuele vrijheid van de eiser beperkt als bedoeld in artikel
37, §2, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel.
10. In die context is er geen tegenstrijdigheid tussen het vermelde oordeel en
het dictum van het bestreden arrest dat de eiser tot een effectieve gevangenisstraf
veroordeelt.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Overige grieven
11. De grieven, voor zover ze tegen het bestreden arrest zijn gericht en geen
onderzoek van feiten vergen waartoe het Hof geen bevoegdheid heeft, zijn te
verward om regelmatige cassatiemiddelen uit te maken.
De grieven zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. H. Moons, Dendermonde.

Nr. 215
2° KAMER - 24 maart 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BEHANDELING VAN DE
ZAAK - VRAAG TOT UITSTEL MET ALS DOEL NIEUWE MIDDELEN AAN TE VOEREN - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - CONCLUSIE VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - ANTWOORD OP DE CONCLUSIE DOOR EEN PARTIJ - MIDDELEN - GRENZEN
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ANTWOORD OP DE CONCLUSIE DOOR EEN PARTIJ - MIDDELEN - GRENZEN
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ARTIKEL 1107, ALINEA 3,
GERECHTELIJK WETBOEK - DRAAGWIJDTE
1º Een vraag tot uitstel door de eiser in cassatie die enkel beoogt andere middelen aan te
voeren dan deze aangevoerd in de memorie is niet ontvankelijk.
2º, 3° en 4° Artikel 1107, alinea 3, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat elke partij ter
zitting kan verzoeken dat de zaak wordt verdaagd om mondeling, dan wel met een noot,
te antwoorden op de schriftelijke of mondelinge conclusie van het openbaar ministerie,
voorziet niet in de mogelijkheid om uitstel te vragen met als doel andere middelen aan te
voeren dan deze aangevoerd in de memorie1. (Art. 1107, Ger.W.; Art. 420ter, Sv.)
(R. e.a. T. ABBD vzw, ASSOCIATION BELGO-BURKINABE POUR LE DEVELOPPEMENT – BELGISCH BURKINABESE
VERENIGING VOOR ONTWIKKELING)

ARREST

(AR P.09.0091.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
24 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal.

1 Zie: Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr 612.
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Nr. 216
2° KAMER - 25 maart 2009

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET
MISDRIJF - SLAGEN EN VERWONDINGEN - ONOPZETTELIJK DODEN - WEGVERKEER
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - SLAGEN
EN VERWONDINGEN - DODEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
ONOPZETTELIJK DODEN - WEGVERKEER
3º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN WEGVERKEER - BEVOEGDHEID
1º Wanneer de raadkamer de beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
wegens onopzettelijke doodslag naar aanleiding van een verkeersongeval,
alcoholintoxicatie, rijden in staat van dronkenschap en vluchtmisdrijf, en de correctionele
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om van het geheel van de feiten kennis te
nemen op grond dat deze tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, vernietigt
het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied en op grond van de vaststelling dat
tegen de beschikking van de raadkamer alsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het
vonnis van de correctionele rechtbank kracht van gewijsde heeft en dat de
politierechtbank kennisneemt van de misdrijven omschreven in de wetten en
verordeningen op het wegverkeer alsook van de wanbedrijven omschreven in de artt.
418 tot 420 Sw., wanneer de doding, de slagen en verwondingen het gevolg zijn van een
verkeersongeval, de beschikking van de raadkamer, in zoverre deze de beklaagde naar
de correctionele rechtbank verwijst, en verwijst het de zaak naar de raadkamer van
dezelfde rechtbank, anders samengesteld1. (Art. 138, 6° en 6°bis, Sv.; Artt. 525 en 526,
Sv.; Artt. 418 tot 420, Sw.)
2º en 3° Wanneer de doding en/of de onopzettelijke slagen en verwondingen die de
beklaagde worden tenlastegelegd, het gevolg lijken te zijn van een verkeersongeval, is
de correctionele rechtbank niet bevoegd om kennis ervan te nemen 2. (Artt. 418 tot 420,
Sw.; Art. 138, 6° en 6°bis, Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK in zake H. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1836.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan
gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge
king van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te
november 2007 en een vonnis van de correctionele rechtbank van
bied van 27 juni 2008.

dit arrest is
een beschikLuik van 5
dit rechtsge-

1 Zie Cass., 20 nov. 1996, AR P.96.1307.F, AC, 1996, nr 445. Dit arrest heeft de zaak naar het hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, verwezen. De verwijzing naar de kamer van
inbeschuldigingstelling is verantwoord om, ingeval de correctionele rechtbank onbevoegd is, de
mogelijkheid tot verwijzing naar het hof van assisen te behouden. Aangezien de zaak hier uitsluitend
tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, is de omweg langs de kamer van
inbeschuldigingstelling niet verantwoord.
2 Ibid.
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Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De voormelde beschikking heeft de beklaagde naar de correctionele rechtbank
te Luik verwezen wegens onopzettelijke doodslag naar aanleiding van een
verkeersongeval, alcoholintoxicatie, rijden in staat van dronkenschap en vluchtmisdrijf.
Bij vonnis van 27 juni 2008 heeft de correctionele rechtbank te Luik zich
onbevoegd verklaard om van de gezamenlijke feiten kennis te nemen, op grond
dat deze tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren.
Tegen de beschikking van de raadkamer staat alsnog geen rechtsmiddel open
en het vonnis van de correctionele rechtbank heeft kracht van gewijsde.
De tegenstrijdigheid van die beslissingen doet een geschil over rechtsmacht
ontstaan dat de rechtsgang belemmert, zodat er grond is tot regeling van rechtsgebied.
Naar luid van artikel 138, 6° en 6°bis, van het Wetboek van Strafvordering,
neemt de politierechtbank kennis van de misdrijven omschreven in de wetten en
verordeningen op het wegverkeer, alsook van de wanbedrijven omschreven in de
artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek, wanneer de doding, de slagen en
verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval.
Zoals het vonnis, met verwijzing naar deze wettelijke bepaling vermeldt, was
de correctionele rechtbank niet bevoegd om van de zaak kennis te nemen.
Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Luik van 5 november 2007, in zoverre zij F. H. naar de correctionele
rechtbank van dit rechtsgebied verwijst.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beschikking.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Luik, anders samengesteld.
25 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Ph. Delfosse, Luik.

Nr. 217
2° KAMER - 25 maart 2009
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1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING TOT HANDHAVING - AARD - GEVOLG VOOR DE REGELS
INZAKE HET GEBRUIK DER TALEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING TOT HANDHAVING AARD - GEVOLG VOOR DE REGELS INZAKE HET GEBRUIK DER TALEN
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN BESLISSING - AARD - GEVOLG VOOR DE REGELS INZAKE HET GEBRUIK DER TALEN
4º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - TOLK - VERBOD EEN TOLK AAN
TE DUIDEN ONDER DE GETUIGEN - GETUIGENIS VAN EEN TOLK NA ZIJN OPDRACHT - WETTIGHEID
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - TOLK - VERBOD EEN TOLK AAN TE DUIDEN
ONDER DE GETUIGEN - GETUIGENIS VAN EEN TOLK NA ZIJN OPDRACHT - WETTIGHEID
1º, 2° en 3° De beslissing van het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de
handhaving van de voorlopige hechtenis, is geen zuiver voorbereidende beslissing in de
zin van art. 40, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken; in zoverre zij op de schending steunt
van de artt. 31 en 32 van de voormelde wet, is de aangevoerde nietigheid van een
proces-verbaal van verhoor door de politie, mocht dit bewaarheid worden, door een
dergelijke beslissing gedekt, wanneer niet blijkt dat de eiser die grief heeft opgeworpen
voor het onderzoeksgerecht dat de voormelde beslissing heeft gewezen1.
4º en 5° Ofschoon de wet verbiedt een tolk aan te duiden onder de getuigen, verbiedt geen
enkele wettelijke bepaling de getuigenis van een tolk nadat die zijn opdracht heeft
vervuld. (Art. 332, vierde lid, Sv.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0404.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het de artikelen 31 en 32 van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en 332 van het Wetboek van
Strafvordering schendt, door de nietigheid niet uit te spreken van het procesverbaal van verhoor van een vrouwelijke tolk door de politie, dat is opgemaakt
op 24 december 2008 en dat de eiser in de zaak betrekt op grond van gegevens
die een andere inverdenkinggestelde haar had toevertrouwd. Hij leidt daaruit af
1 Zie Cass., 27 nov. 2002, AR P.02.1404.F, AC., 2002, nr 636.
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dat het op 29 januari 2009 door de onderzoeksrechter opgemaakte proces-verbaal
van het daaropvolgende verhoor van die inverdenkinggestelde, om dezelfde
reden nietig is.
Krachtens artikel 40, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935, dekt elk niet
zuiver voorbereidend vonnis of arrest, de nietigheid van de akten van rechtspleging die het vonnis of het arrest zijn voorafgegaan.
In zoverre de aangevoerde nietigheid van het proces-verbaal van 24 december
2008, op de schending steunt van de artikelen 31 en 32 van de voormelde wet, is
zij, mocht dit bewaarheid worden, gedekt door de beschikking van de raadkamer
van 26 januari 2009, aangezien niet blijkt dat de eiser een dergelijke grief voor
die instantie heeft opgeworpen.
Artikel 332, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering verbiedt een tolk
aan te duiden onder de getuigen.
In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, verbieden noch het voormelde artikel
332, noch enige andere wetsbepaling, de getuigenis van een tolk nadat die zijn
opdracht heeft vervuld.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het artikel 47bis, 4, van het Wetboek van
Strafvordering schendt. Volgens de eiser hebben de speurders in het procesverbaal van verhoor van een andere inverdenkinggestelde, niet de volledige
verklaringen opgenomen die hij, naar eigen zeggen, wel degelijk heeft afgelegd,
temeer daar zij na afloop van dat verhoor de tolk hebben gehoord, die de tijdens
dat verhoor verkregen inlichtingen, heeft aangevuld.
In zoverre het middel gericht is tegen de overwegingen van de appelrechters
betreffende het verhoor van de tolk, oefent het kritiek uit op een overtollige
reden van het arrest en is het bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
De appelrechters vermelden dat een andere inverdenkinggestelde, tijdens zijn
verhoor confidenties had gedaan aan de tolk, en haar verzocht had niets hierover
aan de speurders te vertellen en hen geen bijzonderheden over de eiser te
verstrekken.
Daaruit volgt dat deze uitlatingen niet tegenover de speurders werden gedaan
en bijgevolg niet in het proces-verbaal van verhoor van die andere inverdenkinggestelde dienden te worden opgenomen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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25 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en M. Bosmans, Brussel..

Nr. 218
1° KAMER - 26 maart 2009

1º VREEMDELINGEN - ASIELAANVRAAG - VERWERPING - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE
VERLATEN - AANVRAAG VAN DE MACHTIGING OM LANGER DAN DRIE MAANDEN IN HET RIJK TE
VERBLIJVEN

2º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - ADMINISTRATIEVE OVERHEID DISCRETIONAIRE MACHT - BEGRIP - GRENZEN
3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - ADMINISTRATIE DISCRETIONAIRE MACHT - SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - GRENZEN
4º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - ADMINISTRATIE - DISCRETIONAIRE MACHT - SUBJECTIEF
RECHT - AANTASTING - GRENZEN
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144
- BURGERLIJKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - ADMINISTRATIE - RECHTERLIJKE
MACHT - KORT GEDING - BEVOEGDHEID - GRENZEN
6º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT AANTASTING - ADMINISTRATIE - RECHTERLIJKE MACHT - KORT GEDING - BEVOEGDHEID GRENZEN
1º Noch uit artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet noch uit enige andere bepaling
blijkt dat een vreemdeling wiens asielaanvraag is verworpen en aan wie een bevel om
het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht is, de machtiging niet mag aanvragen om
langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. (Art. 9, derde lid, Vreemdelingenwet)
2º Wanneer de administratieve overheid een beslissing neemt op grond van haar
discretionaire macht, beschikt zij over een beoordelingsvrijheid die het haar binnen de
perken van de wet mogelijk maakt om zelf de wijze van uitoefening van haar
bevoegdheid te bepalen en de oplossing te kiezen die haar het meest geschikt
voorkomt1. (Art. 144, Gw.1994; Art. 584, Ger.W.)
3º, 4°, 5° en 6° De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige aantasting van een
subjectief recht waaraan de administratieve overheid zich schuldig maakt in de
uitoefening van haar discretionaire macht, te voorkomen of te herstellen; ook de rechter
in kort geding is hiertoe bevoegd binnen de perken van de wet2. (Art. 144, Gw. 1994; Art.
584, Ger.W.)
(S. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0583.F)
1 Cass., 24 nov. 2005, AR C.04.0317.F, AC, 2005, nr. 625.
2 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 23 oktober 2006 is
gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals die blijken uit
het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
kunnen als volgt worden samengevat:
- De eisers, die in de loop van het jaar 2000 in België zijn aangekomen,
hebben zich als vluchteling gemeld;
-Op 9 oktober 2000 werd hen bevolen het grondgebied te verlaten;
- De beroepen die de eisers hadden ingesteld voor het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen, werden verworpen op 22 februari 2001;
- Beroepen tot schorsing en tot nietigverklaring, zonder schorsende werking
werden bij de Raad van State ingesteld maar verworpen bij de arresten van 22
januari en 11 juni 2003;
- De eisers, die in België verblijven, hebben bij de burgemeester van Wanze
vergunningsaanvragen ingediend om langer dan drie maanden in België te
mogen verblijven, gegrond op artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen; die aanvragen werden afgewezen bij een
beslissing van 18 juni 2004, waarvan kennis gegeven is op 29 juni 2004;
- De eisers hebben op 8 april 2005 nieuwe vergunningsaanvragen om langer
dan drie maanden in België te mogen verblijven ingediend op grond van artikel
9, derde lid, van de wet van 15 december 1980;
- Bij dagvaarding van 21 april 2005 hebben de eisers de rechter in kort geding
gevraagd de Belgische Staat, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro, het
verbod op te leggen de bevelen om het grondgebied te verlaten, ten uitvoer te
leggen zolang de Raad van State geen uitspraak zal hebben gedaan over de bij
hem ingestelde beroepen;
- In hun conclusie hebben de eisers hun vordering gewijzigd en gevraagd dat
de Belgische Staat binnen de maand na het te wijzen vonnis, op straffe van een
dwangsom van honderd euro per dag vertraging, zou worden veroordeeld om
hen een verblijfsvergunning af te geven, ofwel voor de duur van zes maanden,
ofwel tot het einde van de in juli 2004 bij de Raad van State ingestelde procedure.
III. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren het volgende middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144 en 145 van de Grondwet;
- de artikelen 14, 17 en 18 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad
van State;
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- de artikelen 584 en 602,2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, voor de
opheffing ervan bij artikel 3 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van die wet,
dat van kracht geworden is op 1 juni 2007.
Aangevochten beslissing
Het arrest aanvaardt de dringende noodzakelijkheid om uitspraak te doen en beslist
vervolgens dat de eisers "geen enkel subjectief recht (...) kunnen doen gelden op de
vergunning die zij binnen het kader van deze procedure voor de gewone rechtscolleges
aanvragen" en verklaart de oorspronkelijke rechtsvordering van de eisers niet gegrond.
Het beslist aldus om alle redenen die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn,
inzonderheid om de volgende redenen:
"De (eisers) weten waar ze aan toe zijn sedert de Raad van State op 22 januari en 11
juni 2003 de beroepen verworpen heeft die zij hadden ingesteld tegen de beslissingen van
het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 22 februari 2001:
sedert die dag, dat is al meer dan drie jaar, weten de (eisers) dat zij niet in België mogen
blijven. Door dat toch te doen schenden zij de wet en de beslissingen van de bevoegde
administratieve rechtscolleges. Die beslissingen hebben gezag van gewijsde en zijn voor
allen bindend, zodat de bezwaren tegen de voor die administratieve instanties gevoerde
procedure binnen het kader van deze procedure niet relevant zijn.
Weliswaar hebben zij in 2004 een nieuw beroep ingesteld op een andere grondslag,
namelijk op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, maar zij
hebben hiermee langer dan een jaar gewacht en beriepen zich alsdan tot staving van dat
beroep op buitengewone omstandigheden - voornamelijk de integratie van de kinderen die alleen maar het gevolg zijn van hun onrechtmatige beslissing om in België te blijven.
Het subjectief recht op eerbiediging van het gezinsleven waarop de (eisers) aanspraak
maken, impliceert volgens de eerste rechter overigens niet ipso facto dat het alleen in
België kan worden uitgeoefend; uit het feit dat hen de hoedanigheid van vluchteling werd
geweigerd volgt dat hun terugkeer naar hun land van herkomst mogelijk was. Ook al zou
zulks thans meer moeilijkheden opleveren, dan nog zouden de (eisers) dienen aan te tonen
dat de fout die zij hebben begaan door geen gevolg te geven aan de administratieve beslissingen van 2003, generlei invloed had op die moeilijkheden. Dat doen zij echter niet.
Die fout maakt derhalve de huidige aanvraag tot schorsing van de bevelen om het
grondgebied te verlaten ongeldig. Om dezelfde reden kunnen zij zich evenmin beroepen
op het recht op daadwerkelijke rechtshulp binnen het kader van de nieuwe, op grond van
artikel 9, derde lid, ingestelde procedure noch op grond van gelijk welke andere bepalingen van internationaal recht, met name op die welke betrekking hebben op de rechten
van het kind, aangezien de toestand van de kinderen alleen te wijten is aan het feit dat zij
de bovengenoemde definitieve administratieve beslissingen niet hadden nageleefd.
[Volgens] een algemeen rechtsbeginsel dat vervat is in het Latijnse adagium 'Nemo
auditur propriam turpitudinem allegans' kan niemand zich immers op zijn eigen fout
beroepen tot staving van het recht waarop hij aanspraak maakt.
Zelfs in de veronderstelling dat het hof [van beroep] de verplichting zou hebben om
ondanks het feit dat die toestand voortvloeit uit de opzettelijke en onrechtmatige nietuitvoering van de bevelen om het grondgebied te verlaten, rekening te houden met het
bestaan van de op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 ingediende aanvragen, dan nog zou het alleen maar kunnen vaststellen dat (de verweerder)
binnen dat kader over een discretionaire macht beschikt, aangezien hij oordeelt of de
buitengewone omstandigheden die wettigen dat de verblijfsvergunning wordt uitgereikt
door de burgemeester van de plaats waar de vreemdeling verblijft, al dan niet voorhanden
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zijn".
Grieven
De eisers vroegen dat de hen ter kennis gebrachte bevelen om het grondgebied te
verlaten zouden worden geschorst tot, enerzijds, de Raad van State uitspraak zal hebben
gedaan over de beroepen tot nietigverklaring van de beslissingen waarbij de door hen op
18 juni 2004 ingediende aanvragen van een verblijfsvergunning niet-ontvankelijk werden
verklaard en, anderzijds, tot de Dienst Vreemdelingen uitspraak zal hebben gedaan over
de tweede, door hen op 8 april 2005 ingediende aanvraag van een verblijfsvergunning.
Zij betoogden dat de uitvoering van die bevelen om het grondgebied te verlaten, voor
het arrest van de Raad van State en de beslissing van de Dienst Vreemdelingen, in
ernstige mate afbreuk zou doen aan verschillende van hun fundamentele rechten, met
name aan het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, dat wordt gewaarborgd
door artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 alsook aan hun recht op daadwerkelijke rechtshulp dat gewaarborgd wordt door artikel 13 van genoemd verdrag. Tevens voerden zij aan
dat de uitvoering van die bevelen om het grondgebied te verlaten afbreuk zou doen aan de
rechten op opvoeding en op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven van hun
minderjarige kinderen, die gewaarborgd worden door het Internationaal Verdrag inzake
de rechten van het kind van 20 november 1989. Ten slotte voerden zij aan dat de uitzetting die hen boven het hoofd hing, onmenselijk en mensonwaardig was.
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kan
in buitengewone omstandigheden de machtiging door de vreemdeling worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Het staat aan de minister van
Binnenlandse Zaken of diens gemachtigde aan wie de burgemeester deze aanvraag overzendt om uitspraak te doen over het bestaan van die buitengewone omstandigheden en
om, in voorkomend geval, die machtiging tot verblijf in België af te geven. Krachtens
artikel 69 van de wet van 15 december 1980 mag tegen de beslissing van de minister of
diens gemachtigde een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld op grond van artikel
14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State.
Noch uit artikel 9, derde lid, noch uit enige andere bepaling van de wet van 15
december 1980 volgt dat een persoon wiens asielprocedure beëindigd is en tegen wie een
bevel om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd is geen verblijfsvergunning op grond
van buitengewone omstandigheden kan aanvragen.
Het staat aan de minister van Binnenlandse Zaken of aan diens gemachtigde om
uitspraak te doen over elke, aan hem gerichte aanvraag van een verblijfsvergunning, ook
al verblijft de vreemdeling die ze indient illegaal in België. Het staat ook aan hem om te
beslissen of de omstandigheden waarop de vreemdeling zich beroept, "buitengewone
omstandigheden" zijn die de terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van herkomst
onmogelijk of op zijn minst bijzonder moeilijk maken, teneinde ter plaatse een verblijfsvergunning aan te vragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post.
Het arrest dat oordeelt dat de eisers een fout hebben begaan door na het einde van hun
asielprocedure in België te blijven en dat beslist, enerzijds, dat "die fout (...) de huidige
aanvraag tot schorsing van de bevelen om het grondgebied te verlaten ongeldig maakt"
en, anderzijds, dat "zij zich om dezelfde reden evenmin kunnen beroepen op het recht op
daadwerkelijke rechtshulp binnen het kader van de nieuwe, op grond van artikel 9, derde
lid, ingestelde procedures", voegt hierdoor een voorwaarde - te dezen, dat de vreemdeling
wettig in het land moet verblijven op het ogenblik dat hij zijn aanvraag van een verblijfsvergunning indient op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 -
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toe aan de wet en schendt derhalve die bepaling.
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 144 van de Grondwet, behoren geschillen over burgerlijke
subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Naar luid van
artikel 145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid
van de rechtbanken behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, in de gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak doet in
alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt. Met toepassing
van artikel 602, 2°, van hetzelfde wetboek neemt het hof van beroep kennis van het hoger
beroep tegen uitspraken in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg.
Artikel 14, §1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State
bepaalt dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bij wijze van arresten,
uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of
afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden
administratieve overheden. Krachtens artikel 17 van de bovengenoemde wetten is,
wanneer een akte of een reglement van een administratieve overheid vatbaar is voor
vernietiging krachtens artikel 14, §1, de Raad van State als enige bevoegd om de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan te bevelen. Artikel 18 van dezelfde wetten bepaalt
dat, wanneer bij de Raad van State overeenkomstig artikel 17 een vordering tot schorsing
van een akte of een reglement aanhangig wordt gemaakt, hij als enige, bij voorraad en
onder de in artikel 17, §2, eerste lid, bepaalde voorwaarden alle nodige maatregelen kan
bevelen om de belangen van de partijen of van de personen die belang hebben bij de
oplossing van de zaak veilig te stellen, met uitzondering van de maatregelen die betrekking hebben op de burgerlijke rechten.
De artikelen 14, 17 en 18 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State doen
evenwel geen afbreuk aan de bevoegdheid van de gewone rechtbanken om kennis te
nemen van geschillen over subjectieve rechten; meer bepaald beperkt de bevoegdheid van
de Raad van State om onder welbepaalde voorwaarden de schorsing van de uitvoering van
een akte of reglement van een administratieve overheid te bevelen, niet de bevoegdheid
van de voorzitter, rechtdoende in kort geding, om bij voorraad uitspraak te doen over
subjectieve rechten.
De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige aantasting van een subjectief
recht door de overheid zowel te voorkomen als te herstellen, ook al heeft de overheid dat
recht aangetast in de uitoefening van een discretionaire macht.
Meer bepaald is de rechter in kort geding bevoegd om de nodige maatregelen te
bevelen om een einde te maken aan een klaarblijkelijk onrechtmatige schending van een
subjectief recht of om een dergelijke schending te voorkomen, zonder te kunnen oordelen
over de opportuniteit van de overheidsmaatregel.
De eisers vroegen dat de hen ter kennis gebrachte bevelen om het grondgebied te
verlaten zouden worden geschorst tot, enerzijds, de Raad van State uitspraak zal hebben
gedaan over de beroepen tot nietigverklaring van de beslissingen waarbij de door hen op
18 juni 2004 ingediende aanvragen van een verblijfsvergunning niet-ontvankelijk werden
verklaard en, anderzijds, tot de Dienst Vreemdelingen uitspraak zal hebben gedaan over
de tweede, door hen op 8 april 2005 ingediende aanvraag van een verblijfsvergunning. Zij
betoogden dat de uitvoering van die bevelen om het grondgebied te verlaten, voor het
arrest van de Raad van de State en de beslissing van de Dienst Vreemdelingen, in ernstige
mate afbreuk zou doen aan verschillende van hun fundamentele rechten, met name aan het
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recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven dat wordt gewaarborgd door artikel 8
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, alsook aan hun recht op daadwerkelijke rechtshulp, dat
gewaarborgd wordt door artikel 13 van genoemd verdrag. Tevens voerden zij aan dat de
uitvoering van die bevelen om het grondgebied te verlaten afbreuk zou doen aan de
rechten op opvoeding en op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven van hun
minderjarige kinderen, die gewaarborgd worden door het Internationaal Verdrag inzake
de rechten van het kind van 20 november 1989. Ten slotte voerden zij aan dat de uitzetting die hen boven het hoofd hing, onmenselijk en mensonwaardig was.
Het arrest dat oordeelt dat, "zelfs in de veronderstelling dat het hof [van beroep] de
verplichting zou hebben om, ondanks het feit dat die toestand voortvloeit uit de opzettelijke en onrechtmatige niet-uitvoering van de bevelen om het grondgebied te verlaten,
rekening te houden met het bestaan van de op grond van artikel 9, derde lid, van de wet
van 15 december 1980 ingediende aanvragen, het dan nog alleen maar zou kunnen vaststellen dat (de verweerder) binnen dat kader over een discretionaire macht beschikt,
aangezien hij oordeelt of de buitengewone omstandigheden die wettigen dat de verblijfsvergunning wordt uitgereikt door de burgemeester van de plaats waar de vreemdeling
verblijft, al dan niet voorhanden zijn", en dat beslist dat "de (eisers) derhalve geen enkel
subjectief recht kunnen doen gelden op de vergunning die zij binnen het kader van deze
procedure aanvragen voor de gewone rechtscolleges", schendt aldus de artikelen 144 en
145 van de Grondwet, die de rechterlijke macht de bevoegdheid toekennen om elke
onrechtmatige aantasting van een subjectief recht door de administratieve overheid, zelfs
in de uitoefening van haar discretionaire macht, te voorkomen of te herstellen. Deze
beslissing schendt tevens de artikelen 584 en 602, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek die
deze bevoegdheid meer bepaald opdragen aan de rechter in kort geding wanneer de dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, alsook de artikelen 14, 17 en 18 van de op 12
januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens het artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals te dezen van toepassing, kan in buitengewone
omstandig-heden de machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te
verblijven door de vreemdeling worden aangevraagd bij de burgemeester van de
plaats waar hij verblijft; deze zendt ze over aan de minister van Binnenlandse
Zaken of diens gemachtigde; in dat geval wordt ze in België afgegeven.
Noch uit deze noch uit enige andere bepaling blijkt dat een dergelijke aanvraag
niet mag worden ingediend door een vreemdeling wiens asielaanvraag is
verworpen en aan wie een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis
gebracht is.
Het arrest beslist dat de eisers "weten dat zij niet in België mogen blijven", dat
"zij, door dat toch te doen, de wet en de beslissingen van de administratieve
rechtscolleges schenden" en dat zij een "fout" hebben begaan "door geen gevolg
te geven aan de hen ter kennis gebrachte administratieve beslissingen".
Het arrest dat beslist dat "de opzettelijke en onrechtmatige niet-uitvoering van
de bevelen om het grondgebied te verlaten" "derhalve de huidige aanvraag tot
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schorsing van de bevelen om het grondgebied te verlaten ongeldig maakt" en dat
de eisers "zich evenmin kunnen beroepen op het recht op daadwerkelijke rechtshulp binnen het kader van de nieuwe, op grond van artikel 9, derde lid, ingestelde procedures noch op andere bepalingen van internationaal recht", en dat
hieruit afleidt dat het "geen rekening dient te houden met het bestaan van de op
grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 ingediende
aanvragen", weigert aan die bepaling uitwerking te verlenen wanneer de
aanvraag uitgaat van een persoon die onwettig op het grondgebied verblijft, en
schendt deze bijgevolg.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Wanneer de administratieve overheid een beslissing neemt op grond van haar
discretionaire macht, beschikt zij over een beoordelingsvrijheid die het haar
binnen de perken van de wet mogelijk maakt om zelf de wijze van uitoefening
van haar bevoegdheid te bepalen en de oplossing te kiezen die haar het meest
geschikt voorkomt.
De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige aantasting van een
subjectief recht, waaraan de administratieve overheid zich schuldig maakt in de
uitoefening van die discretionaire macht, te voorkomen of te herstellen.
Ook de rechter in kort geding is hiertoe bevoegd binnen de perken van de wet.
Het arrest oordeelt dat "de Belgische Staat", binnen het kader van artikel 9,
derde lid, van de wet van 15 december 1980 "over een discretionaire macht
beschikt, aangezien hij het is die oordeelt of de buitengewone omstandigheden
die wettigen dat de verblijfsvergunning uitgereikt wordt door de burgemeester
van de plaats waar de vreemdeling verblijft, al dan niet voorhanden zijn".
Het arrest, dat hieruit afleidt dat "[de eisers] derhalve geen enkel subjectief
recht kunnen doen gelden op de vergunning die zij binnen het kader van deze
procedure voor de rechterlijke instanties aanvragen", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het het hoger beroep van de
verweerder ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
26 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Draps en Geinger.
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Nr. 219
1° KAMER - 26 maart 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN BESLISSING DIE EEN WETSBEPALING TOEPAST - GEEN VASTSTELLING DAT DE
TOEPASSINGSVOORWAARDEN VERVULD ZIJN

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - BESLISSING DIE EEN WETSBEPALING TOEPAST - GEEN VASTSTELLING DAT DE
TOEPASSINGSVOORWAARDEN VERVULD ZIJN

1º en 2° Een wetsbepaling wordt niet geschonden wanneer de rechter die ze toepast, niet
vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn1 (1). (1) Zie concl.
O.M., Pas., 2009, nr. ... (Art. 149, Gw. 1994)
2º Een wetsbepaling wordt niet geschonden wanneer de rechter die ze toepast, niet
vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn (1). (1) Zie concl.
O.M., Pas., 2009, nr. ... (Art. 149, Gw. 1994)
(LA PASTOURELLE nv T. V., P.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0051.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 april 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest spreekt de ontbinding van de overeenkomst uit in het nadeel van de eiseres
zonder daarbij vast te stellen dat [zij] in ernstige mate tekortgekomen is aan de verbintenissen uit die overeenkomst.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, inzonderheid om de volgende redenen:
"Te dezen vergt de machtspositie van de [eiseres] in haar betrekkingen met [de
verweerster] - een gewone zelfstandige winkelierster die blijkbaar niet bijzonder onderlegd was op het gebied van boekhouding of economie - nauwelijks enig betoog, zij wordt
impliciet opgeëist door [de eiseres] zelf, wanneer zij verklaart een franchisenet te bezitten
waarbij 'een groot aantal over het gehele Belgische grondgebied verspreide winkelzaken
aangesloten zijn';
Die machtspositie blijkt daarenboven uit de omstandigheid dat de winkel waarvan de
1 Zie concl. O.M., Pas., 2009, nr.219.
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exploitatie was gepland, reeds vroeger het voorwerp had uitgemaakt van een vorige franchisingovereenkomst met een derde, zodat de [eiseres] moest beschikken over alle
concrete informatie die nuttig was voor de raming van de rendabiliteit van de zaak;
De [eiseres] preciseert dienaangaande dat zij een degelijke methode heeft uitgewerkt
om het toekomstig omzetcijfer te ramen, waarbij rekening gehouden wordt zowel met het
aantal inwoners van de betrokken geografische zone, te dezen de gemeente Asse, als met
de grootte van de te exploiteren handelszaak, het gemiddelde omzetcijfer dat andere franchisenemers in haar netwerk hebben gehaald in vergelijkbare gemeenten of in dezelfde
streek:
Zij maakt zich wat dat betreft sterk dat zij pionierswerk heeft verricht op het gebied van
informatieverstrekking aan haar franchisenemers en op het gebied van het aanleggen van
een 'initieel dossier'. Zo liep ze vooruit op de verplichtingen die de wet van 19 december
2005 in het positief recht opgenomen heeft;
Artikel 3 van het contract tussen de [eiseres] en [de verweerster] bepaalt dat '[de
eiseres], naar aanleiding van de inrichting van de winkel en op vraag van de klant de
volgende diensten geheel of ten dele aanbiedt: studie van de plaatselijke markt en keuze
van de vestigingsplaats volgens de mogelijkheden en de wensen van de klant';
Ook al diende, met strikte toepassing van de overeenkomst, het initiatief voor de vraag
om uitvoering van die studie van [de verweerster] uit te gaan, toch gebood de bovenvermelde loyaliteitsplicht de [eiseres] een dergelijke studie uit te voeren alvorens rendabiliteitscijfers naar voren te schuiven;
Weliswaar moet, zoals de [eiseres] beklemtoont, het begrip marktstudie in concreto
worden onderzocht in het licht van de grootte van het geplande verkooppunt, namelijk te
dezen de overneming van een bestaande exploitatie;
De [eiseres] verklaart de voor het contract medegedeelde informatie over de rendabiliteit op de volgende factoren te hebben gebaseerd:
- de onderstelling dat het zeer lage 'omzetcijfer' van de vorige exploitatie, vergeleken
met andere exploitaties van hetzelfde net, voornamelijk te wijten was aan het gebrek aan
motivatie van de vorige franchiseneemster die gebukt ging onder het overlijden van haar
echtgenoot,
- de vaststelling van een streefcijfer, berekend op het gemiddelde tussen de beste en de
slechtste prestaties die bij de andere franchisenemers van de [eiseres] zijn vastgesteld,
- het vooruitzicht dat het voorgestelde omzetcijfer aan dat gemiddelde zal worden
aangepast onder de impuls van een nieuwe exploitante;
Uit de tabel in het dossier van de [eiseres] (map IX), die in de precontractuele fase
blijkbaar niet is medegedeeld aan [de verweerster,] blijkt dat:
- het omzetcijfer van de vorige franchiseneemster overeenkwam met een gemiddelde
van 117 frank per inwoner over de periode 1996 tot en met 1998, terwijl de gemiddelde
omzet van de franchisenemers buiten Asse voor dezelfde periode 235 frank bedroeg.
- het jaarlijks omzetcijfer voor dezelfde periode en voor dezelfde winkels buiten Asse
varieert van minimaal 3.795.000 frank tot maximaal 6.741.000 frank;
Het 'initieel dossier' dat voor de ondertekening van de litigieuze overeenkomst aan [de
verweerster] werd medegedeeld, voorziet een omzet van 5.500.000 frank voor het eerste
jaar, 6.000.000 frank voor het tweede jaar en 6.500.000 frank voor het derde jaar, wat niet
overeenkomt met het door de [eiseres] aangevoerde gemiddelde, maar veeleer aan de
hoge kant ligt vergeleken met het omzetcijfer dat de [eiseres] verklaart als referentie te
hebben gebruikt voor de toepassing van haar methode.
Hetzelfde 'initieel dossier' voorziet tevens op de 'openingsbalans' in een 'Phildar-inves-
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tering' van 216.900 frank, dat in werkelijkheid overeenkomt met een vergoeding wegens
toetreding tot het gefinancierde net. Die vergoeding wordt door de franchisenemer betaald
en moet - naar luid van een bijvoegsel van 24 februari 1995 - door de franchisegever
worden teruggestort in de vorm van een creditnota voor investeringssteun;
Vastgesteld dient te worden dat, in strijd met wat [de eiseres] verklaart, de 'methode'
die zij heeft gebruikt om het toekomstig omzetcijfer en de toekomstige opbrengsten van
de exploitatie te ramen, niet berust op objectieve criteria, maar voornamelijk op subjectieve gegevens, namelijk het veronderstelde verschil in ondernemingszin tussen [de
verweerster] en haar vorige franchiseneemster;
Meer bepaald blijkt dat de [eiseres] bij het bepalen van de vooruitzichten geen enkel
marktonderzoek heeft verricht naar de brei- en naaiartikelen die in haar franchisenetwerk
worden verkocht, terwijl zowel uit de neergelegde stukken als uit wat algemeen bekend is
blijkt dat, toen de precontractuele onderhandelingen van start gingen, de 'achteruitgang
van de confectie aan huis een vaststaand feit was', 'daar alleen een kleine minderheid
gepassioneerde en bekwame huishoudsters het voortbestaan van de naai- en breisector
verzekerden' [...];
Vergeefs betoogt de [eiseres] dat zij zich wel terdege van die achteruitgang bewust was,
dat zij hiermee rekening gehouden heeft en daarom haar assortiment producten heeft gediversifieerd door er 'confectiekledij voor dames' in op te nemen;
Hoewel de analyse van het voorgestelde omzetcijfer wel degelijk andere artikelen dan
het breigaren vermeldt, toch valt op dat die post 40 pct. van het omzetcijfer vertegenwoordigt en dus de belangrijkste post vormt, vergeleken met de andere artikelen, waaronder de
confectiekledij die slechts 20 pct. van het totaal vertegenwoordigt, en vooral, dat de verwachte - daling van de vraag in de sector breigoederen geenszins ingecalculeerd is in
het budget dat de [eiseres] aan [de verweerster] heeft medegedeeld, daar constante percentages en verhoudingen van de diverse sectoren worden weerhouden voor de drie jaar
waarop de exploitatieplanning betrekking heeft;
Aangezien [de verweerster] niet over de kennis van de markt beschikt die de [eiseres]
wel beweerde te bezitten, heeft zij op die wijze de voor haar beslissing essentiële gegevens niet op een correcte manier kunnen inschatten;
Derhalve verklaart de eiseres eveneens vergeefs dat [de verweerster] blijk gegeven
heeft van een gebrek aan kritische zin door geen bijkomende inlichtingen te vragen en het
litigieuze contract met volle kennis van zaken heeft ondertekend;
Hoewel het bewijs niet geleverd is dat de [eiseres] het opzet had haar kandidaat-franchisenemer te misleiden, toch blijft het een uitgemaakte zaak dat zij in de contractuele
fase (lees wellicht: precontractuele fase) slordig te werk gegaan is en niet gehandeld heeft
overeenkomstig het bovengenoemde beginsel van de goede trouw, zodat de rechtbank
terecht beslist heeft dat zij een precontractuele fout had begaan;
Wat betreft de tekortkomingen die aan [de eiseres] worden verweten in de uitvoering
van het contract.
De plicht tot samenwerking en bijstand die op de franchisegever rust gedurende de hele
duur van de uitvoering van het contract, vormt hiervan een essentieel kenmerk dat het met
name onderscheidt van andere contracten, zoals de concessie van alleenverkoop;
Het contract van 16 februari 1995 omschrijft in artikel 3 de samenwerking en de
bijstand waartoe de [eiseres] zich verbonden heeft om 'haar persoonlijke middelen te
benutten alsook de ervaring die zij in dat type verkoop opgedaan heeft om de verkoop van
Phildar-producten en de expansie van de onderneming van haar klant te begunstigen'. Het
contract somt vervolgens een reeks diensten op, zoals de gratis levering van inrichtingsplannen die zijn opgemaakt op basis van de modelnormen voor de inrichting van de
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Phildar-winkels, de opvolging en de raadgevingen over het werk, het mede zoeken naar
en het mede onderhandelen over eventuele leningen tegen gunsttarieven, de studie van het
financieringsplan en van het plan van de geldmiddelen op basis van de verwachte exploitatiecijfers, de promotiecampagnes en de initiatieven op het gebied van de reclame;
Voornoemd contract was gesloten onder de opschortende voorwaarde dat 'bij de bank
leningen en kredieten zouden worden verkregen voor de financiering van de winkelzaak';
De enige materiële bijstand die de [eiseres] hiervoor biedt bestaat erin dat zij een
gedeelte van de kostprijs van de gedane inspanningen op zich heeft genomen in de vorm
van een creditnota van 216.900 frank, welk bedrag trouwens verrekend werd met de
vergoeding die [de verweerster] heeft gestort om tot het netwerk toe te treden;
In werkelijkheid heeft de [eiseres] geen enkele financiële steun verstrekt, aangezien [de
verweerster] de voor haar installatie en het opstarten van haar exploitatie benodigde
kredieten zelf bijeengezocht en verkregen heeft.
Gedurende de looptijd van het contract bestond de enige bijstand van de [eiseres] erin
dat zij geregeld haar afgevaardigde bezoeken liet afleggen waarvan de verslagen trouwens
de ondernemingszin en de inspanningen van de [verweerster] aan het licht brengen. Aldus
ontkrachten die verslagen de beweringen van de [eiseres] als zou de verweerster in
gebreke gebleven zijn en daardoor zelf aan de oorsprong liggen van haar financiële moeilijkheden.
Uit de aan het hof [van beroep] voorgelegde stukken blijkt niet dat de [eiseres] gevolg
gaf aan de bezorgdheid die [de verweerster] ten overstaan van haar afgevaardigde had
geuit in verband met de moeilijkheden die zij ondervonden had ten gevolge van de vastgestelde verliezen;
[De verweerster] en haar echtgenoot hebben zich immers gebaseerd op de door de
[eiseres] in de precontractuele fase gedane voorcalculaties om het pand te kopen waarin
de winkel was ondergebracht en zij hebben een bedrag van 500.000 frank geïnvesteerd
voor de inrichting van de winkel; een en ander hebben zij gefinancierd met bankkredieten,
namelijk een kaskrediet van 750.000 frank, twee termijnkredieten van elk 1.500.000 frank
en een huisvestingskrediet van 3.320.000 frank;
Die ramingen zijn al snel onrealistisch gebleken;
De vooraf tussen [de verweerster] en de [eiseres] gesloten akkoorden stelden het streefcijfer vast dat de franchiseneemster elk semester diende te halen, en dit uitgesplitst naar
omzet, inrichting, producten;
Het bedrag van de werkelijke verkopen is weliswaar toegenomen, maar heeft nooit de
oorspronkelijke cijfers gehaald, ondanks de door [de verweerster] geleverde inspanningen
die blijken uit de door haar afgevaardigde opgemaakte verslagen van haar bezoeken [...];
Anderzijds werden de promotiecampagnes door de [eiseres] aldus gevoerd dat de
kosten voor die acties hoofdzakelijk gedragen werden door de franchisenemer, aangezien:
- de franchisenemer die tot deelname verplicht was op grond van artikel 15 b van de
franchisingovereenkomst, gehouden was aan zijn klanten ristorno's toe te staan die op de
verkoopprijs berekend waren, terwijl de goederen die in reclame waren, door de franchisegever werden verkocht tegen een lager ristorno, die bovendien berekend was op de
aankoopprijs die per definitie lager is dan de verkoopprijs;
- die verkoopbevorderende acties brachten voor de franchisenemer daarenboven extra
kosten voor 'mailing' mee, waarvan alleen de helft door de franchisegever werd gedragen
op een maximum van 2 pct. van de aankopen van het jaar, welk maximum in 1997 op 3
pct. werd gebracht;
De 'Actua's'-methode die de [eiseres] in 1998-1999 heeft gebruikt, heeft de toestand
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alleen maar verergerd, aangezien de franchisenemer hierdoor een verkoopcijfer opgelegd
kreeg dat 25 pct. van het omzetcijfer moest vertegenwoordigen en dat betrekking had op
confectieartikelen terwijl de franchisenemer geen enkel recht van inspraak in de keuze
ervan had. De franchisegever wijzigde aldus een van de wezenlijke bestanddelen van het
contract, namelijk de vrijheid van de franchisenemer om de producten te kiezen die hij in
het door de franchisegever aangeboden assortiment te koop stelt;
De [eiseres] is eveneens tekortgekomen aan haar bevoorradingsplicht, zoals onder meer
blijkt uit de aangetekende brief van 12 mei 1999 waarin [de verweerster] erover klaagt dat
de voor de inrichting van de 'verplichte' vitrine noodzakelijke koopwaren niet geleverd
waren;
Vergeefs verwijt de [eiseres] aan [de verweerster] dat zij verantwoordelijk is voor de
door haar verkooppunt geleden verliezen; uit de overgelegde stukken blijkt immers dat het
feit dat de exploitatie verlieslatend was niet te wijten is aan [de verweerster] die alles in
het werk gesteld heeft om het haar door [de eiseres] voorgespiegelde streefcijfer te halen;
Eveneens vergeefs verwijt de [eiseres] aan [de verweerster] dat zij aanzienlijke financiële verbintenissen is aangegaan en ten onrechte beweert zij dat deze de oorzaak zijn van
de bewezen financiële problemen van de franchiseneemster, terwijl de eigenlijke
oorzaken van die problemen moeten worden gezocht in de hierboven ten laste van de
[eiseres] vastgestelde tekortkomingen;
Gelet op de toedracht van deze zaak, kan [de verweerster] niet het verwijt worden
gemaakt dat zij wegens het falen van haar commerciële inzet en de nalatigheid van de
[eiseres] - teneinde het faillissement van haar exploitatie te voorkomen - verkozen heeft
haar relaties met de [eiseres] te beëindigen en haar zaak ditmaal als zelfstandige te gaan
exploiteren;
Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat de rechtbank terecht de franchisingovereenkomst ontbonden heeft verklaard in het nadeel van de [eiseres], zodat haar vordering
tot schadevergoeding niet gegrond is".
Grieven
Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende:
"In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen,
voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.
In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de
verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de
overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van
de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naar gelang
van de omstandigheden, uitstel worden verleend".
Het recht op ontbinding is eigen aan elk wederkerig contract, benoemd of onbenoemd.
In beginsel moet voor het recht op ontbinding aan drie voorwaarden voldaan zijn,
namelijk:
1° het bestaan van een wederkerig contract,
2° een fout, bestaande in de niet-uitvoering van een uit dat contract voortvloeiende
verbintenis,
3° een voorafgaande ingebrekestelling van de in gebreke gebleven schuldenaar.
Wat betreft de voorwaarde van de foutieve wanuitvoering van een contractuele verbintenis, dient de rechter na te gaan of de door een partij aan haar medecontractant verweten
tekortkoming ernstig genoeg is om de ontbinding van het wederkerig contract ten nadele
van de medecontractant te wettigen.
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Het arrest dat vaststelt dat de eiseres zich aan verschillende tekortkomingen schuldig
heeft gemaakt, maar niet dat die tekortkomingen zwaarwichtig genoeg zijn om de ontbinding van de franchisingovereenkomst te wettigen, schendt artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek.
Het arrest dat enerzijds vaststelt dat "de raadsman van [de verweerster] in een brief van
23 juli 1999 aan [de eiseres] ter kennis bracht dat zijn cliënte het contract als beëindigd
beschouwde en dat zij, daar zij op haar klachten geen antwoord gekregen had, vanaf begin
augustus een eigen zaak in eigen naam opende", maar anderzijds niet vaststelt dat de
verweerster de eiseres vooraf in gebreke gesteld heeft om haar verbintenissen na te
komen, schendt tevens artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
...

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest wijst erop dat "de plicht tot samenwerking en bijstand die op de
franchisegever rust gedurende de hele tijd van de uitvoering van het contract,
hiervan een essentieel kenmerk vormt".
Het beslist dat "de rechtbank de franchisingovereenkomst terecht ontbonden
heeft verklaard in het nadeel van de [eiseres]", "gelet op de nalatigheden van
[laatstgenoemde]".
Het arrest beslist aldus dat de tekortkomingen in de uitvoering van het
contract, die het [de eiseres] verwijt, zwaarwichtig genoeg zijn om de ontbinding
van de franchisingovereenkomst in haar nadeel te wettigen.
Voor het overige wordt een wetsbepaling niet geschonden wanneer de rechter
die ze toepast, niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan
vervuld zijn.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiseres
die in haar appelconclusie aanvoerde, enerzijds, dat haar in de contractuele fase
geen enkele tekortkoming aan haar verplichtingen als franchisegever kon worden
verweten en, anderzijds, dat wat betreft de door de verweerster uitgedrukte wil
om de overeenkomst voortijdig te beëindigen, zij zichzelf niet het recht mocht
aanmatigen om eenzijdig en voortijdig een einde te maken aan de overeenkomst,
maar zich tot de rechter diende te wenden en de gerechtelijke ontbinding van de
overeenkomst diende aan te vragen, de verweerster verweten heeft dat zij de
eiseres niet voor de eenzijdige ontbinding van de overeenkomst in gebreke
gesteld heeft en haar aangemaand heeft om haar verbintenissen binnen een redelijke termijn na te komen.
Het hof van beroep diende derhalve deze voorwaarde voor de toepassing van
de wetsbepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, niet vast te stellen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het nalaat uitspraak te doen over de
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vordering die ertoe strekte de verweerster te doen veroordelen tot de betaling van
de bedongen interest op het bedrag van 2.677.745 frank, voor recht zegt dat de
eiseres ten gevolge van de ontbinding van de litigieuze overeenkomst in haar
nadeel, aan de verweerster een vergoeding verschuldigd is, gelijk aan het bedrag
van de niet betaalde facturen, en, bijgevolg, in zoverre het voor recht zegt dat de
eiseres en de verweerster, na gerechtelijke schuldvergelijking tussen beide
bedragen, elkaar niets meer verschuldigd zijn.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten; houdt de andere helft aan en
laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
26 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Mahieu en Heenen.

Nr. 220
1° KAMER - 27 maart 2009

1º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - VOORWAARDE - ONDERSCHEIDEN BESLISSINGEN GEZAMENLIJKE TENUITVOERLEGGING - MATERIËLE ONMOGELIJKHEID - TOEPASSING FAILLISSEMENT
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - VOORWAARDE - ONDERSCHEIDEN BESLISSINGEN - GEZAMENLIJKE
TENUITVOERLEGGING - MATERIËLE ONMOGELIJKHEID - TOEPASSING
1º en 2° De niet beroepen beslissing, waarbij de vordering in zoverre gericht tegen de
gefailleerde in persoon, ingevolge zijn staat van faillissement, niet toelaatbaar werd
verklaard, en de door de appelrechters in het kader van het hoofdberoep en van het
incidenteel beroep te wijzen beslissing, waarbij zal worden geoordeeld over dezelfde
vordering in zoverre gericht tegen de curator van het faillissement en de echtgenote van
de gefailleerde, zijn geen beslissingen waarvan de gezamenlijke tenuitvoerlegging
materieel onmogelijk is, zodat er in dit geval geen sprake is van een onsplitsbaar geschil.
(Artt. 31 en 1053, Ger.W.)
(I. FEYS, in hoedanigheid van curator van het faillissement van K.D. T. D. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0189.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 november 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne.
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Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg verklaart eisers hoger beroep ontoelaatbaar en bevestigt
het bestreden vonnis op volgende gronden:
"4. De beoordeling.
4.1. De toelaatbaarheid van de beroepen.
4.1.1. Het hoger beroep van (de eiser) is regelmatig naar vorm en werd, bij gebreke aan
de voorlegging van een akte van betekening, tijdig ingesteld.
De eerste en de tweede (verweerders) werpen niettemin op grond van artikel 1053 van
het Gerechtelijk Wetboek de exceptie van niet toelaatbaarheid van het hoger beroep op,
aangezien K.D. , de oorspronkelijke eerste verweerder, niet in deze beroepsprocedure
betrokken werd.
Krachtens artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek. moet het hoger beroep gericht
worden tegen alle partijen, van wie het belang in strijd is met dat van (de eiser), en moet
(de eiser) bovendien de andere niet in het beroep komenden, niet in beroep gedagvaarde
of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste
voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken.
De niet naleving van deze bepalingen en de sanctie erop (artikel 1053, derde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek) is van openbare orde (...).
De rechtbank stelt vast dat het gaat om een onsplitsbaar geschil, hetgeen (de eiser) trouwens zelf in zijn besluiten van 1 september 2003 uitdrukkelijk opgeworpen heeft (...), nu
de gezamenlijke tenuitvoerlegging van twee verschillende beslissingen in deze zaak materieel onmogelijk is.
Bovendien is het beroep niet gericht tegen de oorspronkelijk eerste verweerder, en werd
de oorspronkelijk eerste verweerder evenmin voor de sluiting van de debatten in de zaak
betrokken.
Gelet op artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek houdt (de eiser) ten onrechte voor
dat het aan de eerste en de tweede (verweerders) is om K.D. , als oorspronkelijk eerste
verweerder, in deze beroepsprocedure te betrekken. Ook al is het beroep van (de eiser)
niet tegen K.D. gericht, dan nog moest hij K.D. ten laatste voor de sluiting van de
debatten in de zaak betrekken, wat niet gebeurd is.
Eveneens ten onrechte gaat (de eiser) blijkbaar ervan uit dat eerst aan het oordeel van
de rechtbank moet voorgelegd worden of het betrekken van K.D. in deze zaak in beroep
'nodig is of zelfs kan' (...). Artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek is immers ondubbelzinnig: uiterlijk voor de sluiting van de debatten 'moet' (de eiser) de andere partijen in
de zaak betrekken: of dit nu al dan niet nodig is, is helemaal niet relevant.
Aangezien (de eiser) de regels van artikel 1053, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet in acht genomen heeft, wordt overeenkomstig artikel 1053, derde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek het hoger beroep niet toegelaten (...)".
Grieven
1. Artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het geschil enkel onsplitsbaar is,
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in de zin o.a. van artikel 1053 van hetzelfde wetboek, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel
onmogelijk is.
Volgens artikel 1053 is het hoger beroep niet toelaatbaar, wanneer het geschil onsplitsbaar is, indien het niet gericht is tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de
eiser in hoger beroep. Deze moet bovendien de andere niet in beroep komende, niet in
beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger
beroep en ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken.
2. In de veronderstelling dat eisers hoger beroep toelaatbaar was verklaard, doen
volgende mogelijkheden zich voor:
a) ofwel wordt de oorspronkelijke hoofdvordering van de echtgenoten D.-D. (de eerste
en de tweede verweerders) voor de vrederechter te Diksmuide, om te laten vaststellen dat
aan bedoelde 'bruikleenovereenkomst' een einde was gekomen, minstens om deze overeenkomst te laten ontbinden ten laste van de gedaagden en deze te horen veroordelen tot
teruggave van voormelde percelen binnen de 7 dagen na betekening van het te wijzen
vonnis, en tot een schadevergoeding van 25 euro per dag te rekenen vanaf 2 juli 2003 tot
de integrale ontruiming, afgewezen (gegrondheid van eisers hoger beroep - hervorming
van het beroepen vonnis) en wordt, rechtdoende op de tegenvordering, beslist dat er een
landpachtovereenkomst is afgesloten tussen de betrokken echtparen betreffende bedoelde
percelen en worden de eerste en de tweede verweerders veroordeeld tot betaling van de
som van 20.512,22 euro vermeerderd met gerechtelijke rente (gegrondheid) of integendeel
dat er geen landpachtovereenkomst is afgesloten en dat de gevorderde veroordeling van
de eerste en de tweede verweerders wordt afgewezen (ongegrondheid);
b) ofwel wordt de oorspronkelijke hoofdvordering van de eerste en de tweede verweerders toegewezen waarbij dan zou worden beslist zoals de eerste rechter dat er "t.o.v.
tweede gedaagde, V. P. K. en derde gedaagde, mter. Ives Feys, qq. curator van faillissement D. K.", een einde is gekomen aan de bruikleenovereenkomst of dat zij dient te
worden ontbonden met veroordeling van deze gedaagden tot teruggave en vrije terbeschikkingstelling van de percelen en tot betaling van een schadevergoeding wegens bezetting zonder recht noch titel van 25 euro per dag vanaf 2 juli 2003 (ongegrondheid van
eisers hoger beroep - bevestiging van het beroepen vonnis). De rechtbank zou ten slotte de
tegenvordering gegrond of ongegrond kunnen verklaren (zie hierboven) in de mate dat dit
verenigbaar is met eerstgenoemde beslissing.
3. De eerste rechter verklaarde voor recht "dat de vordering (van de echtgenoten D.-D.)
t.o.v. eerste gedaagde, D. K., ontoelaatbaar is" (dictum, p. 4), gezien deze, "gelet op het
faillissement, in casu niet meer in rechte kan optreden" (vonnis, p. 4).
Ingevolge deze beslissing kan er dus ten aanzien van K.D. - de partij die de eiser,
volgens het aangevochten vonnis, in de zaak had moeten betrekken - niets ten uitvoer
worden gelegd.
Bovendien is er evenmin enige 'tenuitvoerlegging' aan de orde in alle veronderstellingen waarin de hoofd- en tegenvorderingen worden afgewezen, en is er geen 'materiële
onmogelijkheid' in voormelde zin voorhanden in zoverre de eerste en de tweede verweerders op de tegenvordering van de eiser zouden worden veroordeeld tot betaling van de
hoofdsom van 20.512,22 euro.
Tenslotte zou de beslissing over die tegenvordering, i.v.m. het bestaan van een landpachtovereenkomst, evenmin aanleiding kunnen geven tot 'onsplitsbaarheid' aangezien
deze vordering niet tegen K.D. werd ingesteld en de beslissing van de eerste rechter ingeval deze tegenvordering zou worden toegewezen - teniet zou worden gedaan.
Besluit
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4. Uit het voorgaande volgt dat er te dezen, in tegenstelling tot de beslissing van de
appelrechters, geen materiële onmogelijkheid van gezamenlijke tenuitvoerlegging van
twee verschillende beslissingen voorhanden is.
De enkele omstandigheid dat de eiser, in zijn conclusie in eerste aanleg van 1
september 2003, schreef: "Overigens zal het dhr. Vrederechter ook niet ontgaan dat het
hier om een onsplitsbaar geschil gaat waarin (de derde verweerster) niet verschenen noch
vertegenwoordigd is" (p. 4) doet hieraan geen afbreuk.
Bijgevolg heeft de rechtbank eisers hoger beroep op voormelde gronden niet wettig
ontoelaatbaar verklaard (schending van de aangeduide wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel
onsplitsbaar in de zin van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer de
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het
aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.
2. Uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt dat ten aanzien
van de gefailleerde K. D. in het beroepen vonnis de hoofdeis van eerste en
tweede verweerders ontoelaatbaar werd verklaard in zoverre gericht tegen deze
partij "gezien (deze), gelet op het faillissement, in casu niet meer in rechte kan
optreden".
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt verder dat:
- het hoofdberoep van de eiser niet gericht was tegen de gefailleerde en de
eiser deze evenmin voor het sluiten van het debat in de zaak heeft betrokken;
- de eerste en tweede verweerders incidenteel beroep instellen strekkende tot
de veroordeling van de eiser en de derde verweerster tot betaling van een aanvullende schadevergoeding en tot vaststelling van de beëindigingsdatum van de
kosteloze bruikleenovereenkomst ten laste van de eiser op 18 juni 2003.
3. De niet beroepen beslissing, waarbij de vordering in zoverre gericht tegen
de gefailleerde in persoon, ingevolge zijn staat van faillissement, niet toelaatbaar
werd verklaard, en de door de appelrechters in het kader van het hoofdberoep en
van het incidenteel beroep te wijzen beslissing, waarbij zal worden geoordeeld
over dezelfde vordering in zoverre gericht tegen de curator van het faillissement
en de echtgenote van de gefailleerde, zijn geen beslissingen waarvan de gezamenlijke tenuitvoerlegging materieel onmogelijk is.
Door te oordelen dat het geschil onsplitsbaar is en vervolgens het hoofdberoep
onontvankelijk te verklaren, schenden de appelrechters de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het hoofdberoep van de eiser niet
toelaatbaar heeft verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper,
zitting houdende in hoger beroep.
27 maart 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 221
3° KAMER - 30 maart 2009

1º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN
DERDE - VERHOUDING TUSSEN BEDINGER, BELOVER EN BEGUNSTIGDE
2º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT OVEREENKOMST - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DERDEN BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE - VERHOUDING TUSSEN BEDINGER, BELOVER EN
BEGUNSTIGDE

1º en 2° Het feit dat een begunstigde van een beding ten behoeve van een derde een
eigen en rechtstreekse vordering tegenover de belover verkrijgt, die ontstaat uit deze
afzonderlijke juridische handeling, belet niet dat dit beding er toe kan strekken een
voorafbestaande schuld van de bedinger ten aanzien van de derde-begunstigde door de
belover te doen vereffenen1. (Art. 1121, B.W.)
(H. e.a. T. O. e.a.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
Het zesde en zevende onderdeel houden verband met de draagwijdte en de gevolgen
van een “beding ten behoeve van een derde”.
Deze rechtsfiguur vindt zijn grondslag in artikel 1121 BW en is een contractuele
clausule waarbij één van de contractpartijen (de bedinger of de stipulant) die optreedt in
eigen naam (en dus niet als vertegenwoordiger van een derde) de wederpartij (de belover
of promettant) een prestatie laat beloven ten gunste van een derde (de begunstigde of
beneficiant). Deze derde wordt op die manier schuldeiser van de beloofde prestatie en dit
krachtens een overeenkomst waaraan hijzelf niet heeft deelgenomen.
Zoals uw Hof ook oordeelde bij arrest van 14 februari 1980 2, vormt het beding ten
behoeve van een derde een wettelijke uitzondering op het algemene principe zoals
verwoord in de artikelen 1119 BW (In het algemeen kan niemand zich verbinden of iets
bedingen in zijn eigen naam, dan voor zichzelf) en 1165 BW ( Overeenkomsten brengen
alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen
nadeel toe en strekken hen slechts tot voordeel in het geval voorzien in artikel 1121BW).
Het beding ten behoeve van een derde doet dus een drie-partijen relatie ontstaan.
De hoofdovereenkomst tussen stipulant en belover wordt de dekkingsverhouding
genoemd. Het is op deze voorafgaande rechtsverhouding dat het recht van de begunstigde
derde geënt is. De reden waarom de stipulant aan de belover een beding ten gunste van
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Cass., 14 februari 1980, AC 1979-1980, nr.370.
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een derde stipuleert is te vinden in de rechtsverhouding tussen stipulant en de derde. Deze
rechtsverhouding wordt de valutaverhouding genoemd. Ze verduidelijkt waarom de
stipulant de derde wou begunstigen. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer de
stipulant de derde iets verschuldigd was (solvendi causa). Het beding kan dus betrekking
hebben op een schuld die de stipulant voorafgaandelijk had ten opzichte van de derde
begunstigde.
De derde verkrijgt een eigen rechtstreeks recht uit de overeenkomst tussen stipulant en
belover en kan dit recht door middel van een rechtstreekse vordering uitoefenen ten
opzichte van de belover3.
Dit belet evenwel niet dat de belover ertoe kan gehouden zijn de stipulant te vrijwaren,
wanneer die zou aangeproken worden wanneer het beding betrekking heeft op een
voorafbestaande schuld van de stipulant ten opzichte van de derde.
Uw Hof heeft bij arrest van 12 mei 1972 4 geoordeeld dat het bestaan van een beding ten
behoeve van een ander wettelijk wordt vastgesteld door de rechter die erop wijst dat een
partij bij een overeenkomst ten behoeve van een derde heeft bedongen en dat een andere
partij zich jegens deze derde persoonlijk heeft verbonden.
Het zesde en het zevende onderdeel gaan mijns inziens uit van een verkeerde
rechtsopvatting. Het beding ten behoeve van een derde staat er immers niet aan in de weg
dat de belover ook tot vrijwaring kan gehouden zijn ten opzichte van de stipulant,
wanneer de belofte betrekking heeft op een voorafbestaande schuld van de stipulant ten
opzichte van de derde.
Conclusie: VERWERPING
ARREST

(AR C.07.0557.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 december 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 11 februari 2009
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Zevende onderdeel
11. Krachtens artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek, kan men bedingen ten
behoeve van een derde, wanneer zulks de voorwaarde is van een beding dat men
3 VAN Gerven en COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, 146-148
4 Cass., 12 mei 1972, AC 1972, p.849-850.
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voor zich zelf maakt of van een schenking die men aan een ander doet.
12. Het feit dat een begunstigde van een beding ten behoeve van een derde een
eigen en rechtstreekse vordering tegenover de belover verkrijgt, die ontstaat uit
deze afzonderlijke juridische handeling, belet niet dat dit beding er toe kan
strekken een voorafbestaande schuld van de bedinger ten aanzien van de derdebegunstigde door de belover te doen vereffenen.
Het onderdeel dat van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
30 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 222
3° KAMER - 30 maart 2009

1º ARBEID — TIJDELIJKE ARBEID - UITZENDARBEID - TOEPASSING VAN WETTEN DIE
STEUNEN OP HET AANTAL WERKNEMERS - IN AANMERKING NEMEN VAN TER BESCHIKKING VAN EEN
GEBRUIKER GESTELDE UITZENDKRACHTEN - DRAAGWIJDTE
2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — VERKIEZINGEN BEDRIJFSORGANISATIE - ALGEMEEN - BEPALING VAN HET AANTAL MANDATEN - IN AANMERKING
NEMEN VAN TER BESCHIKKING VAN EEN GEBRUIKER GESTELDE UITZENDKRACHTEN

1º Het bepaalde in artikel 25, eerste lid van de Uitzendarbeidswet geldt blijkens zijn
uitdrukkelijke bewoordingen voor alle wettelijke bepalingen die steunen op het aantal
werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld, dit is zowel voor wettelijke
bepalingen die de drempel bepalen voor de oprichting van een orgaan als voor wettelijke
bepalingen die de drempel bepalen voor andere of ondergeschikte verplichtingen; het
geldt ook zowel voor wettelijke bepalingen die steunen op het "aantal werknemers" dat
door een onderneming wordt tewerkgesteld als voor wettelijke bepalingen die steunen op
het "gemiddeld aantal werknemers" dat door een onderneming wordt tewerkgesteld1. (Art.
25, eerste lid, Wet 24 juli 1987)
2º Artikel 23, eerste lid van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale
verkiezingen van het jaar 2008, is een wetsbepaling die steunt op het aantal werknemers
dat door een onderneming wordt tewerkgesteld, zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid van
de Uitzendarbeidswet, zodat de uitzendkrachten die op de datum van de aanplakking van
het bericht waarbij de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, ter beschikking
van een gebruikende onderneming zijn gesteld, eveneens in aanmerking komen voor de
berekening van de personeelssterkte van die onderneming en dus voor de vaststelling
van het aantal leden en plaatsvervangende leden van de personeelsafvaardiging in de

1 Zie de conclusie van het O.M.
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ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk2. (Art. 23,
eerste lid, Wet 4 dec. 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008; Art. 25,
eerste lid, Wet 24 juli 1987)
(A.C.V. T. MTS BENELUX nv; ten aanzien van A.B.V.V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier:
1. De grond van niet-ontvankelijkheid
In de memorie van antwoord werpt verweerder een grond van niet-ontvankelijkheid op.
De betekening van de voorziening in cassatie zou zich, in strijd met het bepaalde in artikel
1079, tweede lid Ger.W. situeren meer dan 15 dagen voor de neerlegging ter griffie.
Verweerder verwijst hierbij naar het in het nederlands gesteld betekeningsexploot dat
gedateerd werd op 4 mei 2008 terwijl de neerlegging ter griffie zich situeert op 6 juni
2008.
Uit de elementen die in de memorie van wederantwoord weergegeven worden blijkt dat
de reële datum van betekening 4 juni 2008 was, zoals trouwens vermeld op het
betekeningsexploot dat in het Frans werd opgesteld.
Zo heeft Uw Hof reeds eerder3 aangenomen dat op de onregelmatigheid die erin bestaat
dat de data vermeld op het origineel en het afschrift van het aan verweerder betekend
exploot niet overeenstemmen, niet wordt gelet wanneer die overeenstemming wel uit een
ander stuk blijkt. Artikel 867 Ger.W. bepaalt immers dat wanneer een vermelding van een
vorm verzuimd is of onregelmatig geschied is, zulks geen nietigheid van de rechtspleging
ten gevolge kan hebben, indien uit de gedingstukken blijkt dat die vorm werkelijk in acht
is genomen.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet aangenomen worden.
2. Het eerste middel
2.1. Het eerste middel houdt verband met de vraag of uitzendkrachten die in een
onderneming zijn tewerkgesteld, in het kader van de sociale verkiezingen 2008 moeten
meegerekend worden om de personeelssterkte van de onderneming te bepalen en derhalve
meebepalend zijn om het aantal personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het
comité voor preventie en veiligheid vast te stellen.
2.2. Artikel 25 van de Uitzendarbeidswet van 24 juli 1987 bepaalt dat voor de
toepassing van de bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op het aantal
werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld, de ter beschikking van een
gebruikende onderneming gestelde uitzendkrachten eveneens in aanmerking komen voor
het berekenen van de personeelssterkte, tewerkgesteld door die onderneming.
Het derde lid van dit artikel vermeldt dat voor wat de wetgeving op de
ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen betreft, de Koning de wijze van berekening bepaalt van het gemiddelde van
de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld.
2.3. De bepalingen die het verloop van de verkiezingsprocedure regelen voor wat
betreft de sociale verkiezingen 2008 werden gepreciseerd in de wet van 4 december 2007.
Deze bepalingen zijn van toepassing onverminderd de bepalingen van de
Bedrijfsorganisatiewet van 20 september 1948 en de Wet Welzijn werknemers van 4
2 Ibid.
3 Cass., 19 dec. 1969, AC 1970, 1266.
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augustus 1996.
Artikel 4, 8° stelt dat voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder
“werknemer”: de personen tewerkgesteld krachtens een arbeids- of een leerovereenkomst;
tevens wordt deze definitie uitgebreid tot bepaalde groepen personen die in het kader van
huidig geschil niet relevant zijn.
Artikel 6 bepaalt in:
§ 1. Er moet een raad worden opgericht in de ondernemingen, die gewoonlijk
gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstellen.
§ 2. Er moet een comité worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk
gemiddeld ten minste vijftig werknemers tewerkstellen.
§ 4. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 7, worden niet als werknemers
beschouwd:
1° de werknemer die verbonden is door een vervangingsovereenkomst gesloten
overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten;
2° de uitzendkracht.
2.4. Uit de samenlezing van deze bepalingen kan geconcludeerd worden dat
uitzendkrachten, die per definitie door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn,
weliswaar met het uitzendbureau en niet met de gebruiker, als werknemer moeten
meegerekend worden voor het bepalen van de drempel waarvan sprake in artikel 6.
Een schijnbare tegenstrijdigheid met het bepaalde in artikel 6, §4, 2° bestaat niet, nu in
het kader van de toepassing van de wet van 4 december 2007, aangenomen wordt dat
uitzendkrachten niet als werknemer worden beschouwd voor het bepalen van de drempel
in de uitzendkantoren zelf.
Artikel 25, vijfde lid van de Uitzendarbeidswet bepaalt weliswaar dat het eerste lid
geen afbreuk doet aan de toepassing van de wettelijke bepalingen krachtens welke
diezelfde uitzendkrachten in aanmerking komen voor de berekening van de
personeelssterkte van het uitzendbureau dat hen heeft in dienst genomen, maar in het
zesde lid wordt gesteld dat de Koning mits naleving van de in dit lid bepaalde
voorwaarden van het vijfde lid kan afwijken.
Voor de organisatie van de sociale verkiezingen 2008 werd om de redenen uiteengezet
in de parlementaire werkzaamheden niet gewerkt met koninklijke uitvoeringsbesluiten
maar via in het parlement ingediende wetsontwerpen 4. Inhoudelijk stroken deze ter
bespreking voorliggende wetsontwerpen evenwel met de procedures naar aanleiding van
eerdere sociale verkiezingen.
Hoewel de ministeriële omzendbrief van 6 juni 2003, die naar aanleiding van eerdere
sociale verkiezingen werd opgesteld, uiteraard geen kracht van wet heeft, derhalve niet
bindend is voor de rechter en evenmin geacht wordt nog van toepassing te zijn in het
kader van de sociale verkiezingen 2008 kan, gelet op wat voorafgaat, aangenomen worden
dat de inhoud van deze ministeriële omzendbrief de wil van de wetgever weerspiegelt.
In deze ministeriële omzendbrief stelt punt 2.1.2. dat de uitsluiting van de uitzendkracht
enkel betrekking heeft op de bepaling van de personeelssterkte in de uitzendkantoren en
niet in de onderneming van de gebruiker.
Er anders over oordelen zou immers iedere zin ontnemen aan het bepaalde in artikel 25
derde lid van de Uitzendarbeidswet.
2.5. Partijen betwisten ook niet dat de uitzendkrachten meegerekend worden voor het
bepalen van de drempel waarvan sprake in artikel 6. De betwisting gaat wel over de
4 Parl.St. Kamer, 52/0167/003 en 52/0257/002.
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restrictieve interpretatie die de rechters hebben gegeven aan artikel 25 van de
uitzendarbeidswet en de gevolgen hiervan voor de interpretatie van artikel 23 van de wet
van 4 december 2007.
De arbeidsrechtbank oordeelde immers dat artikel 25 Uitzendarbeidswet niet de interne
bepalingen betreft van diezelfde wetten die, van zodra zij van toepassing zijn ten gevolge
van het overschrijden van een bepaalde personeelssterkte, bijkomende verplichtingen
opleggen.
Met andere woorden dit artikel vindt volgens de arbeidsrechtbank geen toepassing
wanneer overeenkomstig artikel 23 van de wet van 4 december 2007 op basis van de
personeelssterkte moet bepaald worden hoeveel mandaten in beide organen te begeven
zijn.
2.5.1. De rechtbank steunde zich hierbij op de memorie van toelichting bij de
Uitzendarbeidswet die met betrekking tot artikel 25 stelt:
“Hoewel het uitzendbureau de werkgever is van de uitzendkrachten die het in dienst
neemt, bepaalt artikel 25, dat deze normaal in aanmerking komen voor de berekening van
de personeelssterkte van de gebruikende onderneming, die bepalend is voor de toepassing
van sommige wetgevingen, tenzij vaste werknemers worden vervangen waarvan de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. In dat verband kan verwezen worden
naar de wetgeving betreffende de ondernemingsraden, de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en de sluiting van ondernemingen.
Het derde lid van artikel 25 laat de Koning toe de wijze van berekening te bepalen van
het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld voor
wat de wetgeving betreft op de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.
Het koninklijk besluit van 12 april 1977 heeft inzake de wetgeving betreffende de
sluiting van de ondernemingen reeds de manier bepaald waarop men het gemiddelde moet
berekenen van de uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld van een
gebruikende onderneming gedurende één kalenderjaar.
Gezien de uitzendkrachten normaal gezien niet in de zetel van het uitzendbureau
worden tewerkgesteld, kan deze bepaling in bepaalde gevallen niet passend lijken
(bijvoorbeeld in verband met de reglementering betreffende het vereiste opleidingsniveau
van de veiligheidschefs van de diensten voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen).
Daarom laat het zesde lid aan de Koning toe om van deze bepaling af te wijken, maar
enkel op voorstel van het paritair comité voor de uitzendarbeid en na advies van de Hoge
Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen”.
2.5.2. Mij lijkt het dat uit deze toelichting niet het gevolg kan getrokken worden dat de
rechter er in het bestreden vonnis heeft uit getrokken.
2.5.2.1. De memorie van toelichting spreekt over sommige wetgevingen, niet over
bepaalde onderdelen van de wetgeving. Bovendien wordt in fine van het eerste lid
verwezen naar de “wetgeving betreffende de ondernemingsraden en de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen” zonder onderscheid tussen
individuele bepalingen van die wetgeving.
2.5.2.2. Het feit dat in het derde lid van artikel 25 van de Uitzendarbeidswet wordt
bepaald dat aan de Koning de bevoegdheid wordt verleend te bepalen hoe de gemiddelde
tewerkstelling van uitzendkrachten moet berekend worden voor de erin aangeduide
wetgeving, welke bepalingen bevat die steunen op het gemiddeld aantal werknemers dat
door een onderneming wordt tewerkgesteld, houdt niet in dat de toepassing van het eerste
lid van artikel 25 beperkt zou zijn tot die bepalingen die steunen op het “gemiddeld aantal
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werknemers” dat door een onderneming wordt tewerkgesteld.
2.5.2.3. Nu artikel 23 van de wet van 4 december 2007 ongetwijfeld een “bepaling is
van de wetten en verordeningen die steunen op het aantal werknemers dat door een
onderneming wordt tewerkgesteld” blijkt uit de samenlezing met artikel 25 eerste lid van
de Uitzendarbeidswet dat uitzendkrachten moeten meegerekend worden bij de bepaling
van het aantal mandaten in de bedoelde organen van de gebruikende onderneming.
2.5.2.4. Het andersluidend standpunt in de memorie van antwoord dat zich baseert op
de ministeriële omzendbrief van 6 juni 2003, die naar aanleiding van eerdere sociale
verkiezingen werd opgesteld, kan niet gevolgd worden.
Dit standpunt vindt immers geen steun in de bepalingen van deze omzendbrief.
Er wordt weliswaar in vermeld dat de uitzendkrachten niet in aanmerking worden
genomen om het aantal gewone leden van de personeelsafvaardiging vast te stellen, maar
hierbij wordt uitdrukkelijk gerefereerd naar punt 2.1.2.
Dit punt 2.1.2. verduidelijkt dat de uitsluiting van de uitzendkracht enkel betrekking
heeft op de bepaling van de personeelssterkte in de uitzendkantoren en niet in de
onderneming van de gebruiker.
Het bepaalt immers: “De uitzendkrachten worden niet als werknemer beschouwd enkel
voor de berekening van de drempel in de uitzendkantoren. Ze zullen evenwel in
aanmerking genomen worden in de gebruikende onderneming voorzover ze geen
werknemers vervangen gedurende de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.”
2.5.2.5. Bovendien wordt ook in de C.A.O. nr. 58 van 7 juli 19945 betreffende de na te
leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid, in artikel 10 bepaald dat voor de
toepassing van de conventionele bepalingen met betrekking tot de vakbondsafvaardigingen de ter beschikking van een gebruikende onderneming gestelde uitzendkrachten
eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de personeelssterkte, tewerkgesteld door die onderneming. Dit geldt niet voor de uitzendkrachten die vaste werknemers
vervangen, als bedoeld bij artikel 1, §2, 1° van de wet van 24 juli 1987. Ook hier wordt dit
principe aanvaard voor de toepassing van de conventionele bepalingen zonder onderscheid.
3. Uit wat voorafgaat volgt dat het eerste middel gegrond is.
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Conclusie: VERNIETIGING
ARREST

(AR S.08.0088.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 maart 2008 in laatste
aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Brussel.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
5 C.A.O. nr. 58 van 7 juli 1994 tot vervanging van de C.A.O. nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid, gewijzigd door de C.A.O. nr. 58bis
van 25 juni 1997 en nr. 58ter van 19 december 2001.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16, eerste lid, b, (zoals vervangen bij wet van 17 februari 1971) en vijfde lid
van de Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;
- artikel 56, enig lid, 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk;
- artikel 23 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van
het jaar 2008;
- artikel 25 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
Bestreden beslissing
De 22ste kamer van de Arbeidsrechtbank te Brussel verklaart zich in het thans
bestreden vonnis van 7 maart 2008 deels onbevoegd en verklaart voor het overige de
vordering van de eiser om naar aanleiding van de sociale verkiezingen van 2008 het aantal
mandaten voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en voor de ondernemingsraad op 6 te brengen in plaats van 4, ontvankelijk doch ongegrond.
De arbeidsrechtbank komt tot deze beslissing onder meer op volgende gronden (vonnis
pp. 11-12) :
"2. Artikel 25 van de wet van 24 juli 1987.
Artikel 25 van de Wet Tijdelijke Arbeid van 24 juli 1987 bepaalt dat voor de toepassing
van de wetten en de verordeningen die steunen op het aantal werknemers dat door de
onderneming tewerkgesteld wordt, ook de ter beschikking van een gebruikende onderneming gestelde uitzendkrachten in aanmerking komen.
Dit artikel betreft echter niet de interne bepalingen van diezelfde wetten die, van zodra
zij van toepassing zijn ten gevolge van het overschrijden van een bepaalde personeelssterkte, bijkomende verplichtingen opleggen (cfr. in die zin de memorie van toelichting
bij de wet van 24 juli 1987, Parl. Stukken Kamer, 762/1, 1986-1987,9).
Uitzendkrachten moeten enkel in aanmerking worden genomen voor de vaststelling of
de drempels voor de instelling van een ondernemingsraad of een comité voor preventie en
bescherming op het werk al dan niet bereikt werden. Het aantal uitzendkrachten heeft
echter geen weerslag op de vaststelling van het aantal mandaten. (Arbrb. Kortrijk, 24 april
1991, AR 35.983; Arbrb. Brussel, 30 april 1991, TSR, 1991,301; Arbrb. Namen, 31 maart
1995, AR 85.328, N. Beaufils, Sociale verkiezingen 2008, VBO, 2007, 141; zie ook O.
Vanachter, De procedure sociale verkiezingen 2004, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 113).
De 5 uitzendkrachten die bij de verweerster aan het werk waren op dag x moeten bijgevolg voor de bepaling van het aantal mandaten niet in aanmerking worden genomen.
Uit het hogervermelde blijkt dat de verweerster op voornoemde datum 100 werknemers
telt waardoor het aantal te verdelen mandaten terecht op 4 werd berekend.
De vordering is op dit punt ongegrond."
Grief
Luidens artikel 16, eerste lid, b van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, bestaan de ondernemingsraden onder meer uit een zeker aantal
effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel en mag het aantal
effectieve afgevaardigden niet lager zijn dan 2 en niet hoger dan 25. Het vijfde lid van
deze bepaling stelt dat het aantal vertegenwoordigers en de vertegenwoordiging van de
verschillende categorieën van het personeel, hetzij, voor al de ondernemingen samen,
hetzij, voor sommige bedrijven, bij koninklijk besluit worden geregeld.
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Artikel 56, enig lid, 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, bepaalt dat de comités voor preventie en
bescherming op het werk onder meer bestaan uit een aantal effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel, waarbij het aantal effectieve afgevaardigden niet
lager mag zijn dan 2 en niet hoger dan 25.
Artikel 23 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het
jaar 2008 stelt dat de personeelsafvaardiging in de raad en in het comité samengesteld is
uit 4 gewone leden voor een onderneming met minder dan 101 werknemers en 6 gewone
leden voor een onderneming met 101 tot 500 werknemers, op de datum van aanplakking
van het bericht waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd.
De arbeidsrechtbank stelde vast dat de aanplakking van het bericht waarbij de datum
der verkiezingen wordt aangekondigd (de zogenaamde dag x) te dezen op 8 februari 2008
plaatsvond. Aldus moest worden nagegaan hoeveel werknemers de verweerster telde op 8
februari 2008 teneinde het aantal mandaten van de personeelsafvaardiging in de ondernemingsraad en het comité te bepalen.
Artikel 25 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid
en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers bepaalt:
"Voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op
het aantal werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld, komen de ter
beschikking van een gebruikende onderneming gestelde uitzendkrachten eveneens in
aanmerking voor de berekening van de personeelssterkte, tewerkgesteld door die onderneming.
Het eerste lid geldt niet voor de uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen als
bedoeld in artikel 1, §2, 1°.
Wat de wetgeving op de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen betreft, bepaalt de Koning de wijze van berekening
van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld.
(...)
Het eerste lid doet geen afbreuk aan de toepassing van de wettelijke bepalingen krachtens welke diezelfde uitzendkrachten in aanmerking komen voor de berekening van de
personeelssterkte van het uitzendbureau dat hen in dienst heeft genomen. (...)"
Dit artikel 25 gewaagt aldus van de "toepassing van de bepalingen van wetten en verordeningen" die "steunen op het aantal werknemers dat door de onderneming wordt tewerkgesteld". Aldus wordt geenszins gesteld dat deze regel enkel zou gelden voor de (bepaling
van de) toepassing van de betreffende wetten, doch integendeel voor "de toepassing van
de bepalingen", zonder onderscheid, van deze wetten.
De arbeidsrechtbank kon dienvolgens niet wettig stellen dat voornoemd artikel 25 geen
betrekking heeft op de "interne bepalingen" van de wetten die, van zodra zij van toepassing zijn ten gevolge van het overschrijden van een bepaalde personeelssterkte, "bijkomende verplichtingen opleggen".
Evenzeer ten onrechte stelde de arbeidsrechtbank dus dat de uitzendkrachten enkel in
aanmerking (mogen) worden genomen voor de vaststelling of de drempels voor de instelling van een ondernemingsraad of een comité voor preventie en bescherming op het werk
al dan niet bereikt werden, zodat de 5 uitzendkrachten die bij de verweerster aan het werk
waren op "dag x" bijgevolg voor de bepaling van het aantal mandaten niet in aanmerking
konden worden genomen.
De arbeidsrechtbank schendt aldus alle in het middel genoemde wetsbepalingen.
(...)
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)
Eerste middel
3. Krachtens artikel 25, eerste lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers
ten behoeve van gebruikers, hierna Uitzendarbeidswet genoemd, komen voor de
toepassing van de bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op het
aantal werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld, de ter
beschikking van een gebruikende onderneming gestelde uitzendkrachten eveneens in aanmerking voor de berekening van de personeelssterkte, tewerkgesteld
door die onderneming.
Krachtens artikel 25, tweede lid, van de Uitzendarbeidswet, geldt het eerste lid
niet voor de uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen als bedoeld in
artikel 1, §2, 1°, van die wet.
Artikel 25, derde lid, van de Uitzendarbeidswet bepaalt: "Wat de wetgeving op
de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen betreft, bepaalt de Koning de wijze van berekening van het
gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld."
4. Het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van de Uitzendarbeidswet geldt blijkens zijn uitdrukkelijke bewoordingen voor alle wettelijke bepalingen die
steunen op het aantal werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld, dit is zowel voor wettelijke bepalingen die de drempel bepalen voor de
oprichting van een orgaan als voor wettelijke bepalingen die de drempel bepalen
voor andere of ondergeschikte verplichtingen. Het geldt ook zowel voor wettelijke bepalingen die steunen op het "aantal werknemers" dat door een onderneming wordt tewerkgesteld als voor wettelijke bepalingen die steunen op het
"gemiddeld aantal werknemers" dat door een onderneming wordt tewerkgesteld.
Artikel 25, derde lid, van de Uitzendarbeidswet verleent aan de Koning de
bevoegdheid te bepalen hoe de gemiddelde tewerkstelling van uitzendkrachten
moet worden berekend voor de erin aangeduide wetgeving welke bepalingen
bevat die steunen op het gemiddeld aantal werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld. Het strekt er niet toe de toepassing van artikel 25 van
de Uitzendarbeidswet te beperken tot alleen die wettelijke bepalingen welke
steunen op het "gemiddeld aantal werknemers" dat door een onderneming wordt
tewerkgesteld.
5. Krachtens artikel 23, eerste lid, van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, is de personeels-afvaardiging in
de raad en in het comité samengesteld uit: "4 gewone leden voor een onderneming met minder dan 101 werknemers; 6 gewone leden voor een onderneming
met 101 tot 500 werknemers; (...), op de datum van aanplakking van het bericht
waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd".
Krachtens artikel 23, vijfde lid, van deze wet bestaat de afvaardiging boven-
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dien uit plaatsvervangende leden waarvan het aantal gelijk is aan dat van de
gewone leden.
6. Artikel 23, eerste lid, van de voormelde wet van 4 december 2007 is een
wetsbepaling die steunt op het aantal werknemers dat door een onderneming
wordt tewerkgesteld, zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Uitzendarbeidswet.
Hieruit volgt dat de uitzendkrachten die op de datum van aanplakking van het
bericht waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd, ter beschikking
van een gebruikende onderneming zijn gesteld, eveneens in aanmerking komen
voor de berekening van de personeelssterkte van die onderneming en dus voor de
vaststelling van het aantal leden en plaatsvervangende leden van de personeelsafvaardiging in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk.
7. Het vonnis stelt vast dat bij de verweerster 5 uitzendkrachten aan het werk
waren op dag x, dit is de datum van aanplakking van het bericht waarbij de
datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, en dat de verweerster op de
voornoemde datum 100 werknemers telt.
Het oordeelt dat de 5 uitzendkrachten niet in aanmerking worden genomen
voor de bepaling van het aantal te verdelen mandaten zodat dit aantal door de
verweerster terecht op 4 werd berekend.
Het vonnis steunt die beslissing op de redenen dat:
- artikel 25 van de Uitzendarbeidswet niet van toepassing is op de interne
bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op het aantal werknemers dat door de onderneming tewerkgesteld wordt die, van zodra zij van toepassing zijn ten gevolge van het overschrijden van een bepaalde personeelssterkte,
bijkomende verplichtingen opleggen;
- uitzendkrachten enkel in aanmerking moeten genomen worden om uit te
maken of de drempels al dan niet werden bereikt voor het instellen van een
ondernemingsraad of een comité voor preventie en bescherming op het werk, en
het aantal uitzendkrachten geen weerslag heeft op de vaststelling van het aantal
mandaten.
Door aldus aan artikel 25 van de Uitzendarbeidswet een voorwaarde toe te
voegen die het niet bevat, schendt het vonnis die wetsbepaling en artikel 23,
eerste lid, van de voormelde wet van 4 december 2007 en verantwoordt het niet
wettig zijn beslissing dat het aantal te verdelen mandaten terecht op 4 werd berekend en eisers vordering op dit punt ongegrond is.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het eisers vordering tot
toevoeging van de vijf uitzendkrachten aan de kiezerslijsten onontvankelijk
verklaart.
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Verklaart dit arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerster in de kosten van de memorie van wederantwoord.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Arbeidsrechtbank te Leuven.
30 maart 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 223
2° KAMER - 31 maart 2009

1º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - NIETIGHEID - VOORWAARDEN
2º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - BEWOORDINGEN - INHOUD - VEREISTE
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - DAGVAARDING INHOUD - VEREISTE
1º In strafzaken is de dagvaarding alleen nietig wanneer een wezenlijk bestanddeel van die
akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het recht van verdediging, zoals onder meer
gewaarborgd door de artikelen 6.1 en 6.3.a EVRM en 14.1 en 14.3.a IVBPR, door een
onregelmatigheid van de dagvaarding wordt miskend1.
2º en 3° Artikel 182 Wetboek van Strafvordering bepaalt niet in welke bewoordingen de
dagvaarding de ten laste gelegde feiten moet omschrijven; deze bepaling vereist enkel
dat de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt en kenmerkt, op die wijze
omschrijft dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde en diens
recht van verdediging verzekerd wordt2.
(V. T. D. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1929.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Cass., 14 dec. 1976, AC, 1977, 426; Cass., 27 mei 1981, AC, 1980-81, 1121; Cass., 4 feb. 1986, AR
9714, AC, 1985-86, nr 354; Cass., 26 mei 1987, AR 703, AC, 1986-87, nr 580; Cass., 21 okt. 1987,
AR 6032, AC, 1987-88, nr 106; Cass., 7 dec. 1988, AR 6990, AC, 1988-89, nr 206; Cass., 19 juni
1990, AR 4595, AC, 1989-90, nr 609; Cass., 8 juni 1994, AR P.94.0165.F, AC, 1994, nr 294; Cass.,
13 okt. 1998, AR P.98.1066.F, AC, 1998, nr 443; Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, AC, 2001, nr
306; Cass., 12 nov. 2002, AR P.01.0962.N, AC, 2002, nr 597; Cass., 14 feb. 2007, AR P.06.1580.F,
AC, 2007, nr 90.
2 Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, AC, 1998, nr 534; Cass., 29 maart 2000, AR P.99.1857.F,
AC, 2000, nr 211; Cass., 12 nov. 2002, AR P.01.0962.N, AC, 2002, nr 597; Cass., 4 feb. 2003, AR
P.02.0615.N, AC, 2003, nr 83.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 19 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.3.a. EVRM en miskenning
van het algemeen beginsel van de exceptio obscuri libelli: de appelrechters
oordelen ten onrechte dat de strafvordering ontvankelijk is alhoewel bij ontstentenis van vermelding van enig feitelijk gegeven in de akte van aanhangigmaking
en de dagvaarding, de eiser onmogelijk, tot in de bijzonderheden, de aard en de
reden van de tegen hem ingestelde beschuldiging kon vernemen, zoals voormelde verdragsbepaling nochtans vereist.
2. In strafzaken is de dagvaarding alleen nietig wanneer een wezenlijk
bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het recht van verdediging, zoals onder meer gewaarborgd door de artikelen 6.1. en 3.a. EVRM en
14.1. en 3.a. IVBPR, door een onregelmatigheid van de dagvaarding wordt
miskend.
3. Artikel 182 Wetboek van Strafvordering bepaalt niet in welke bewoordingen de dagvaarding de ten laste gelegde feiten moet omschrijven. Deze bepaling vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt en
kenmerkt, op die wijze omschrijft dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk
blijkt voor de beklaagde en diens recht van verdediging verzekerd wordt.
4. Het arrest oordeelt dat bezwaarlijk kan worden gesteld dat de eiser aan de
hand van de dagvaarding niet kon weten welke misdrijven hem ten laste worden
gelegd. Op de gronden die het vermeldt, stelt het vast dat het recht van verdediging van de eiser niet in het gedrang komt.
Met die redenen verantwoordt het arrest zijn beslissing dat de strafvordering
ontvankelijk is, naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
31 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, waarnemendvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. H. Rieder, Gent.

Nr. 224
2° KAMER - 31 maart 2009

1º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - VERZOEK
TOT INVRIJHEIDSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN
2º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - VERZOEK
TOT INVRIJHEIDSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE
PARTIJ - PASSIEVE UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - VERZOEK TOT
INVRIJHEIDSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE
PARTIJ - PASSIEVE UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - VERZOEK TOT
INVRIJHEIDSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID
5º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - EXEQUATUR - ONDERZOEKSGERECHTEN OPDRACHT
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - PASSIEVE UITLEVERING - EXEQUATUR - OPDRACHT
7º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - VERZOEK
TOT INVRIJHEIDSTELLING - ONTVANKELIJKHEID
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID - ARRESTATIE OF
GEVANGENHOUDING - RECHT OM VOORZIENING TE VRAGEN BIJ DE RECHTER - PASSIEVE
UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - TOEPASSELIJKHEID
9º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - EXEQUATUR DOOR DE RAADKAMER - AFWEZIGHEID
VAN HOGER BEROEP - NAVOLGEND VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - AFWIJZING DOOR DE
RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE VREEMDELING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BEVOEGDHEID - GRENZEN
10º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - PASSIEVE
UITLEVERING - EXEQUATUR DOOR DE RAADKAMER - AFWEZIGHEID VAN HOGER BEROEP NAVOLGEND VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - AFWIJZING DOOR DE RAADKAMER - HOGER
BEROEP VAN DE VREEMDELING - BEVOEGDHEID - GRENZEN
1º, 2°, 3° en 4° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de vreemdeling, die met
toepassing van artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874 is opgesloten, in vrijheid stelt,
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geldt voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet artikel 31, §2 Voorlopige
Hechteniswet, maar de gemeenrechtelijke bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering1.
5º

en 6° Krachtens artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet 1874 moeten de
onderzoeksgerechten nagaan of de door de bevoegde vreemde overheid overgelegde
akte, op het ogenblik van hun beslissing, aan de vereisten van de wet en van het
uitleveringsverdrag voldoet en of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden
zijn vervuld 2.

7º en 8° Uit de artikelen 5.4 E.V.R.M. en 3 en 5 Uitleveringswet 1874 volgt dat de
uitvoerende macht als enige bevoegd is om, op advies van de kamer van
inbeschuldigingstelling, te beslissen over de uitlevering; de persoon die is opgesloten om
te worden uitgeleverd en die dus ter beschikking staat van de uitvoerende macht, heeft
wel het recht de rechter te vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid van
zijn gevangenhouding3.
9º en 10° Wanneer de persoon, die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die ter
beschikking staat van de uitvoerende macht, de rechter vraagt de wettigheid van zijn
gevangenhouding te onderzoeken, kan dit onderzoek door de rechter niet inhouden dat
deze de eerder gedane uitvoerbaarverklaring van de door de verzoekende staat
overgelegde akten in vraag kan stellen; de rechter kan derhalve niet opnieuw de
regelmatigheid van het verzoek tot uitlevering of van het door de verzoekende staat
afgeleverde bevel tot aanhouding onderzoeken, wanneer daarover door de bevoegde
rechter reeds definitief uitspraak is gedaan4.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. K.)

Conclusies van advocaat-generaal P. Duinslaeger:
1. De verweerder maakt het voorwerp uit van twee opeenvolgende verzoeken tot
uitlevering vanwege de Turkse Staat ingevolge zijn definitieve veroordeling, bij arrest van
21 november 2001 van het Hof van Assisen te Aksaray (Turkije), wegens “afpersing,
bedreiging en gebruik van wapen”. Deze definitieve veroordeling werd, wat de uitvoering
van de straf betreft, gewijzigd door het arrest van het Hof van Assisen te Aksaray van 13
juli 2005, waarbij de eerder opgelegde gevangenisstraf werd verminderd tot 8 jaar en 4
maanden.
Het eerste uitleveringsverzoek dateert van 21 mei 2007 en was gesteund op een door de
bevoegde Turkse autoriteiten op 26 oktober 2005 uitgevaardigd aanhoudingsbevel.
Dit aanhoudingsbevel werd bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen uitvoerbaar verklaard op 16 juli 2007.
Het uitvoerbaar verklaarde aanhoudingsbevel werd, samen met andere stukken,
waaronder het tweede arrest van 13 juli 2005, aan de verweerder betekend op 7 augustus
2007.
Vanaf dat ogenblik stond de verweerder ter beschikking van de Belgische regering die,
na het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen te hebben
ingewonnen, diende te beslissen of betrokkene al dan niet aan het gerecht van de
verzoekende Staat zou worden overgeleverd.
Op 8 augustus 2007 tekende de verweerder hoger beroep aan tegen de beschikking tot
exequatur van de raadkamer van 16 juli 2007.
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Bij arrest van 13 september 2007 werd dit hoger beroep door de kamer van
inbeschuldigingstelling zonder voorwerp verklaard, omdat de uitlevering gevraagd werd
op basis van een veroordelend vonnis, zodat er geen uitvoerbaarverklaring vereist was.
Op 20 september 2007 verklaarde de verweerder niet te verzaken aan de pleegvormen
van de Belgische uitleveringsprocedure.
Op 13 november 2007 verleende de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen
een gunstig advies met betrekking tot de gevraagde uitlevering.
De Belgische regering besliste bij ministerieel besluit van 21 december 2007 de
uitlevering van betrokkene aan Turkije toe te staan.
Ingevolge een door de verweerder aangetekend schorsings- en annulatieverzoek
besliste de Raad van State op 23 januari 2008 de tenuitvoerlegging van het ministerieel
besluit van 21 december 2007 te schorsen wegens schending van de formele motiveringsplicht5. De effectieve uitlevering werd uitgesteld in afwachting van een nieuw ministerieel
besluit en de verweerder werd op 16 juli 2008 in voorlopige vrijheid gesteld.
Op 10 maart 2008 werd door de bevoegde Turkse autoriteiten een bijkomend
aanhoudingsbevel verleend, waarin werd verwezen naar het arrest van het Hof van
Assisen van 13 juli 2005.
Op 15 oktober 2008 vorderde de procureur des Konings te Antwerpen de raadkamer dit
bijkomend aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren. De raadkamer verleende het
exequatur bij beschikking van 23 oktober 2008. Anders dan bij de eerdere
uitleveringsprocedure tekende de verweerder tegen deze uitvoerbaarverklaring geen hoger
beroep aan.
Het bijkomend bevel tot aanhouding van 10 maart 2008, werd samen met andere
stukken, waaronder de beschikking tot exequatur van de raadkamer van 23 oktober 2008,
aan de verweerder betekend op 7 november 2008.
Vanaf die datum werd betrokkene opnieuw opgesloten ter beschikking van de
Belgische regering.
Op 20 november 2008 verklaarde verweerder opnieuw niet te verzaken aan de
pleegvormen van de Belgische uitleveringsprocedure.
Bij verzoekschrift van 9 december 2008, neergelegd ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen, verzocht betrokkene de raadkamer om zijn voorlopige
invrijheidstelling.
Op 12 december 2008 verklaarde de raadkamer zich onbevoegd om van dit verzoek
kennis te nemen.
Op het hoger beroep van de verweerder tegen de beslissing van de raadkamer van 12
december 2008, verklaarde de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen op 30
december 2008 het hoger beroep ontvankelijk. De beschikking van de raadkamer van 12
december 2008 werd door de kamer van inbeschuldigingstelling hervormd en de
verweerder werd in vrijheid gesteld, omdat het nieuw uitleveringsverzoek prima facie
behept was met hetzelfde gebrek als het initiële verzoek, dat uiteindelijk geleid had tot de
vernietiging (lees: schorsing) van het ministerieel besluit tot uitlevering.
Deze laatste beslissing maakt het voorwerp uit van het cassatieberoep van 6 januari
5 De Raad van State stelde vast dat het ministerieel besluit tot uitlevering van 21 december 2007
enkel stelde “dat aan de voorwaarden en formaliteiten voor uitlevering is voldaan”. Volgens de Raad
van State kon uit deze algemene formulering niet worden afgeleid dat in casu effectief aan de
uitleveringsvoorwaarden was voldaan, te meer daar het advies van de kamer van
inbeschuldigingstelling niet was medegedeeld aan de verzoeker (thans verweerder in cassatie) en
deze laatste voor de kamer van inbeschuldigingstelling betwistte dat aan de uitleveringsvoorwaarden
was voldaan.
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2009 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, dat aan de
verweerder werd betekend op 12 januari 2009.
2. De verweerder voert in zijn memorie van antwoord aan dat het cassatieberoep van de
procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen niet ontvankelijk is.
In een eerste onderdeel voert de verweerder aan dat de procureur-generaal geen
cassatieberoep kan aantekenen tegen een beslissing van invrijheidstelling.
Blijkbaar steunt dit onderdeel op artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet, dat bepaalt dat
de vreemdeling zijn voorlopige invrijheidstelling mag verzoeken in de gevallen waar een
Belg hetzelfde voorrecht geniet en dit “onder dezelfde voorwaarden”.
Deze laatste zinsnede “onder dezelfde voorwaarden” heeft, ook in het verleden,
meermaals aanleiding gegeven tot verwarring. Uit deze zinsnede werd, -overigens niet
geheel onterecht-, afgeleid dat de regels van de wet betreffende de voorlopige hechtenis
ook toepasselijk waren op de (voorlopige) aanhouding met het oog op de (uiteindelijke)
uitlevering.
Daarbij mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de verwijzing, door de
zinsnede “onder dezelfde voorwaarden”, naar de wet betreffende de voorlopige hechtenis
in artikel 5, vierde lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, uiteraard enkel
betrekking kon hebben op de Wet Voorlopige Hechtenis, die in dezelfde periode door het
Parlement werd behandeld en die uiteindelijk op 20 april 1874 zou worden afgekondigd.
Deze laatste wet bevatte geen enkele bepaling over het cassatieberoep6 en bepaalde dus
niet, zoals dat thans wel het geval is in artikel 31, §2 van de Wet Voorlopige Hechtenis
van 20 juli 1990, dat enkel beslissingen waardoor de voorlopige hechtenis wordt
gehandhaafd, en dus niet deze waarbij tot invrijheidstelling wordt besloten, vatbaar zijn
voor cassatieberoep.
Het gegeven dat de Uitleveringswet van 15 maart 1874 met de woorden “onder
dezelfde voorwaarden” enkel kon verwijzen naar de Wet Voorlopige Hechtenis van 20
april 1874, heeft Uw Hof ertoe gebracht te oordelen, in zijn arresten van 9 november 1993
en 16 december 1997, dat niet alle voorschriften van de Wet Voorlopige Hechtenis van 20
juli 1990 toepasselijk zijn op het cassatieberoep dat ingesteld wordt door een voorlopig
aangehouden vreemdeling in het kader van een uitleveringsprocedure 7. Deze arresten
hadden betrekking op de termijn voor het neerleggen van de memorie en op de termijn
waarin het Hof uitspraak dient te doen: in beide gevallen heeft het Hof geoordeeld dat de
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en niet deze van de Wet Voorlopige
hechtenis van 20 juli 1990 van toepassing zijn.
Ik meen dat dezelfde redenering kan gevolgd worden voor het cassatieberoep van het
openbaar ministerie tegen een invrijheidstelling door de kamer van
inbeschuldigingstelling van een vreemdeling, die zich in uitleveringsdetentie bevindt. De
zinsnede “onder dezelfde voorwaarden” van artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet, die een
verwijzing inhield naar de Wet Voorlopige hechtenis van 20 april 1874, die zelf geen
regeling van het cassatieberoep bevatte, kan niet tot gevolg hebben dat aan het openbaar
ministerie een rechtsmiddel wordt ontnomen in de procedure inzake uitlevering, die,
onder meer qua finaliteit, wezenlijk verschillend is van de procedure van de voorlopige
hechtenis.
Zoals advocaat-generaal BRESSELEERS terecht preciseert in zijn conclusie8 heeft de Wet
Voorlopige Hechtenis van 20 juli 1990 het artikel 5 Uitleveringswet niet gewijzigd en is
6 KRINGS, E., “Réflexions relatives à l’application de la loi sur la détention préventive”, mercuriale,
J.T., 1984, p. 530, nr. 28; DEJEMEPPE, B., La détention préventive, Larcier, 1992, p. 315, nr. 38.
7 Cass., 9 november 1993, AC, 1993, nr. 456; 16 dec. 1997, AR P.97.1405.N, AC, nr. 560, R.W.,
1997-98, p. 1470, telkens met concl. Adv.-gen. BRESSELEERS.
8 Zie de verwijzing in voetnoot 3.
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tijdens de parlementaire werkzaamheden, die geleid hebben tot de wet van 20 juli 1990,
niet gebleken dat de nieuwe regeling in verband met het cassatieberoep (in casu meer
bepaald de afwezigheid van de mogelijkheid tot het instellen van cassatieberoep tegen de
beslissing tot invrijheidstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling) ook zou
moeten worden toegepast op andere procedures dan op de voorlopige hechtenis in strikte
zin, ook niet als andere bepalingen van de wet van 20 juli 1990, ingevolge de verwijzing
in artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet, wel toepasselijk zouden zijn.
Bij arrest van 14 augustus 20019 oordeelde het Hof dat het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, wanneer
het gericht is tegen een beslissing die de stopzetting beveelt van de voorlopige aanhouding van de vreemdeling met het oog op zijn uitlevering, maar geen invloed heeft op de
tenuitvoerlegging van het internationaal aanhoudingsbevel, dat de nieuwe titel van vrijheidsberoving vormt. Uit het feit dat het cassatieberoep niet ontvankelijk werd verklaard
wegens gebrek aan belang, kan worden afgeleid dat het Hof meteen ook oordeelde, -weze
het impliciet-, dat dit cassatieberoep niet diende niet ontvankelijk te worden verklaard op
grond van artikel 31, §2 van de Wet Voorlopige Hechtenis van 20 juli 1990. Het Hof acht
dit laatste artikel dus niet toepasselijk inzake uitlevering.
Het arrest van 18 februari 200310 is nog veel duidelijker: op het cassatieberoep van de
procureur-generaal bij het hof van beroep wordt de beslissing, waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling de voorlopige invrijheidstelling beveelt van de persoon om wiens
uitlevering werd verzocht, vernietigd. Ook hier weer heeft het Hof dus gemeend geen
toepassing te moeten maken van artikel 31, §2 Wet Voorlopige Hechtenis.
Deze eerste grond van niet-ontvankelijkheid lijkt mij dus niet te kunnen worden
aangenomen.
In een tweede onderdeel voert de verweerder aan dat de betekening van het
cassatieberoep niet gebeurde binnen de termijn van drie dagen, bedoeld in artikel 418,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering. Volgens de verweerder dient de niet-tijdige
betekening gesanctioneerd te worden met de nietigheid van het cassatieberoep omdat het
een schending inhoudt van de rechten van verdediging.
Ook deze grond van niet-ontvankelijkheid lijkt mij niet te kunnen worden aangenomen,
aangezien de naleving van deze termijn niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven11.
Bovendien werd het cassatieberoep van dinsdag 6 januari 2009 aan de verweerder
betekend op maandag 12 januari 2009 en werd op 10 februari 2009 door de verweerder
een memorie van antwoord (getiteld “nota met betrekking tot het cassatieberoep van het
parket bij het hof van beroep te Antwerpen inzake P.09.0162.N”) neergelegd ter griffie
van het Hof. De betekening buiten de termijn van drie dagen van artikel 418, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, levert bijgevolg, anders dan het onderdeel aanvoert, geen
schending van het recht van verdediging op.
3. In zijn verzoekschrift, dat op 14 januari 2009 werd neergelegd op de griffie van het
hof van beroep te Antwerpen voert de eiser één middel aan.
Volgens de eiser volgt uit de context van de artikelen 3 en 5 Uitleveringswet dat de
onderzoeksgerechten niet meer bevoegd zijn om te oordelen over het verzoek tot
invrijheidstelling van een vreemdeling, wanneer deze op grond van een hem regelmatig
betekend buitenlands bevel tot aanhouding, dat uitvoerbaar werd verklaard, met het oog
op zijn uitlevering opgesloten is ter beschikking van de uitvoerende macht en dat, eens de
beslissing tot uitvoerbaarverklaring kracht van gewijsde heeft, alleen de uitvoerende
9 Cass., 14 aug. 2001, AR P.01.1159.F, AC, 2001, nr. 431.
10 Cass., 18 feb. 2003, AR P.02.1711.N, AC, 2003, nr. 116, R.W., 2004, p. 301 met noot JANSSENS, L.,
“De voorlopige invrijheidstelling bij uitleveringen”.
11 Cass., 17 dec. 1991, AR 4851, AC, 1991-92, nr. 205.
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macht bevoegd is om over de verdere vrijheidsberoving van de vreemdeling te oordelen.
4. Het standpunt van de eiser vindt steun in vaststaande rechtspraak, die wil dat, eens de
persoon om wiens uitlevering werd verzocht, aangehouden is ter fine van uitlevering in
toepassing van artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet, de gerechtelijke autoriteiten niet
meer bevoegd zijn om zijn invrijheidstelling te bevelen12.
Deze rechtspraak lijkt zijn grondslag te vinden in het onderscheid dat gemaakt wordt
tussen, enerzijds, het regime van artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet en, anderzijds, het
regime van artikel 5 van diezelfde wet.
Artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet dat bepaalt dat zodra de vreemdeling ter uitvoering van een der akten, vermeld in het eerste lid van dit artikel en na behoorlijke betekening ervan, zal zijn opgesloten, de regering het advies zal inwinnen van de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep in het rechtsgebied waarvan de vreemdeling werd aangehouden, maakt verder geen enkele melding van enige mogelijkheid voor
de onder dit regime opgesloten vreemdeling om zijn voorlopige invrijheidstelling te
vragen in afwachting dat de uitvoerende macht beslist om hem al dan niet over te leveren
aan de verzoekende Staat.
Artikel 5, eerste lid, Uitleveringswet bepaalt de voorwaarden waarin de vreemdeling, in
geval van onverwijlde spoed, voorlopig kan worden aangehouden. Artikel 5, tweede lid,
Uitleveringswet bepaalt dat de vreemdeling terug in vrijheid zal worden gesteld indien hij,
binnen veertig dagen vanaf zijn aanhouding, geen mededeling ontvangen heeft van het
bevel tot aanhouding dat door de vreemde bevoegde overheid werd afgeleverd.
Artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet tenslotte bepaalt dat de vreemdeling zijn
voorlopige invrijheidstelling mag verzoeken in de gevallen waar een Belg hetzelfde
voorrecht geniet en dit onder dezelfde voorwaarden, waarbij hij zijn verzoek aan de
raadkamer moet richten.
5. De hiervoor aangehaalde rechtspraak, die wil dat de op grond van artikel 3, vierde
lid, Uitleveringswet ter fine van uitlevering opgesloten en ter beschikking van de
uitvoerende macht gestelde vreemdeling niet meer beschikt over enige mogelijkheid om
zijn toestand van vrijheidsberoving aan het toezicht van de rechter te onderwerpen, lijkt
mij moeilijk verzoenbaar met artikel 5.4 EVRM.
Deze verdragsbepaling, met directe werking in ons nationale recht, bepaalt dat eenieder
die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, het recht heeft
voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid
van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding
onrechtmatig is.
Dit artikel, dat overigens geen enkele tekstuele beperking inhoudt, is zonder de minste
twijfel ook van toepassing inzake uitleveringen, aangezien artikel 5.1 EVRM, dat het
recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid waarborgt, onder punt f) precies de
uitzondering vermeldt van de rechtmatige arrestatie of aanhouding van personen tegen
12 Cass., 29 sept. 1982, AR 2573, AC, 1982-83, nr. 7; 13 nov. 1985, AR 4662, AC, 1985-86, nr. 168;
16 jan. 1991, AC, 1990-91, p. 515, J.L.M.B., 1991, p. 549; Rev. dr. pén. Crim., 1991, p. 621, met noot
J.S.; 1 juni 1994, AR P.94.0060.F, AC, 1994, nr. 279; 16 dec. 1997, AR P.97.1405.N, AC, 1997, nr.
560, met conc. Adv.-gen. BRESSELEERS; 18 april 1999, AR P.99.0475.F, AC, 1999, nr. 249; 14 aug.
2001, AR P.01.1159.F, AC, 2001, nr. 431; WINANTS, A., “Uitlevering: de voorlopige aanhouding”,
Comm.Straf., nr 41; TROUSSE, P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en internationale rechtshulp in
strafzaken, A.P.R., nr. 315 en 340; JANSSENS, L., “De voorlopige invrijheidstelling bij uitleveringen”,
noot onder Cass., 18 maart 2004, R.W., 2004, p. 302, nr. 1; JANSSENS, L., “De voorlopige invrijheidstelling bij uitleveringen”, noot onder Cass., 18 maart 2004, R.W., 2004, p. 302, nr. 2; DE SWAEF, M.
en TRAEST, M., “Uitlevering: het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling”, Comm. Straf.,
p.7, nr.4.; DE SWAEF, M. en TRAEST, M., “Uitlevering: uitvoerbaarverklaring van het buitenlands bevel
tot aanhouding”, Comm. Straf., p. 12, nr. 6.
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wie een uitleveringsprocedure hangende is.
Het gebrek aan mogelijkheid om “voorziening te vragen bij de rechter” onder het
regime van de “definitieve” aanhouding ter fine van uitlevering werd in het verleden
overigens reeds herhaaldelijk op kritiek onthaald in de rechtsleer13.
6. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens hebben zich herhaaldelijk uitgesproken over de
toepasselijkheid van artikel 5.4 EVRM op de uitleveringsprocedure.
In de zaak FARMAKOPOULOS t./ België oordeelde de Europese Commissie voor de
Rechten van de Mens, in zijn advies van 4 december 1990, dat de omstandigheden (1) dat
de mogelijkheid van hoger beroep tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring door de
raadkamer niet uitdrukkelijk door de wet geregeld is, (2) dat de termijn van 24 uur voor
dit hoger beroep bijzonder kort is voor een vreemdeling die niet geacht wordt het Belgisch
recht te kennen en (3) dat betrokkene niet van het bestaan van dit recht op hoger beroep
moet worden ingelicht, maken dat de Belgische regeling van de uitleveringsdetentie
strijdig is met artikel 5.4 EVRM14. Bij arrest van 27 maart 1992 werd de zaak van de rol
geschrapt, omdat de klager zich niet langer manifesteerde, wat door het EHRM
beschouwd werd als een impliciete afstand.
In de zaak KOLOMPAR t./ België15 oordeelde de Europese Commissie voor de
Rechten van de Mens, in zijn advies van 26 februari 1991, dat de Belgische regeling van
de uitleveringsprocedure strijdig is met artikel 5.4 EVRM, omdat de (enkel
jurisprudentieel aanvaarde) mogelijkheid om een verhaal in te stellen bij de rechter in kort
geding, bij gebrek aan voldoende publieke bekendheid, onvoldoende toegankelijk en
onvoldoende effectief werd geacht in het licht van deze verdragsbepaling.
Het lijkt nuttig even in te gaan op de feitelijke omstandigheden van deze zaak.
De heer Djula KOLOMPAR, die het voorwerp uitgemaakt had van een veroordeling door
het Hof van Assisen van Firenze (Italië), werd op 7 maart 1984 aangehouden ter fine van
uitlevering na de betekening van het veroordelend arrest. Op 15 juni 1985 verzocht hij de
raadkamer om zijn voorlopige invrijheidstelling. De raadkamer verklaarde zijn verzoek
niet ontvankelijk. Op het hoger beroep van de heer K OLOMPAR tegen deze beschikking,
bevestigde de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 5 juli 1985 de beschikking
van de raadkamer. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde onder meer, getrouw
aan het klassieke standpunt, dat de onderzoeksgerechten niet meer bevoegd zijn om te
oordelen over het verzoek tot invrijheidstelling van een vreemdeling, wanneer deze met
het oog op zijn uitlevering opgesloten is ter beschikking van de uitvoerende macht. De
kamer van inbeschuldigingstelling preciseerde daarbij dat de door de heer K OLOMPAR ingeroepen artikelen 3, 5 en 6 EVRM op zichzelf niet volstonden om aan de onderzoeksge13 VAN DEN WYNGAERT, Chr., “Aspecten van het uitleveringsr EchT” in DE NAUW, A., D’HAENENS, J. en
STORME, M. (eds;) “Actuele problemen van strafrecht”, XIVde Postuniversitaire Cyclus Willy Delva,
NR. 5.1; VANDERMEERSCH, D., “Le recours de l’étranger détenu en Belgique en vue de son extradition”,
J.L.M.B., 1992, 998; VAN CAENEGEM, P., “De toepasselijkheid van de mensenrechtenverdragen op de
uitleveringsdetentie en – procedure in de aangezochte staat”, R. Cass., 1992, 108; THOMAS, F., “De
uitleveringsprocedure nog steeds controversieel”, R. Cass., 1994, P. 8; Verbert, E.,
“Vrijheidsberoving, exequatur en mensenrechten: een voorlopige oplossing voor het definitieve
karakter van de uitleveringsdetentie”, R. Cass., 1997, p. 379, NR. 7; JANSSENS, L., “De voorlopige
invrijheidstelling bij uitleveringen”, noot onder Cass., 18 maart 2004, R.W., 2004, De SWAEF, M. en
TRAEST, M., “Uitlevering: het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling”, Comm. Straf., nr.4.
14 EHRM, arrest FARMAKOPOULOS t./ België, 27 maart 1992, Publ. E.C.H.R., Série A, Vol 235A. Deze zaak had betrekking op Cass., 21 mei 1985, AR 9541, Pas, I, 1985, nr. 569, waarin geoordeeld werd dat de artikelen 5.2 en 5.4 EVRM niet de verplichting opleggen om de gearresteerde in te
lichten over het rechtsmiddel dat hij kan aanwenden en over de termijnen waarbinnen dit rechtsmiddel moet worden ingesteld.
15 EHRM, arrest KOLOMPAR t./ België, 24 september 1992, Publ. E.C.H.R., Série A, Vol 235-C.

Nr. 224 - 31.3.09

HOF VAN CASSATIE

907

rechten rechtsmacht te verlenen om over de invrijheidstelling te oordelen. Tegen dit arrest
werd door de heer KOLOMPAR cassatieberoep aangetekend, maar het Hof oordeelde dat de
beslissing regelmatig was en overeenkomstig de wet werd gewezen, zonder acht te slaan
op de memorie die voor de verzoeker werd neergelegd door een Nederlands raadsman
zonder de tussenkomst van een Belgisch advocaat (overeenkomstig de toen geldende
regelgeving onder vigeur van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 maart 1983 tot
uitvoering van de artikelen 477bis en 477quater van het Gerechtelijk Wetboek.)16.
Op 17 september 1985 richtte de heer KOLOMPAR een verzoek tot de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg in kort geding, waarin hij, onder meer, om zijn voorlopige
invrijheidstelling vroeg. Bij beschikking van 21 maart 1986 oordeelde de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg dat het verzoek in kortgeding zonder voorwerp was, omdat
de vrijheidsberoving met het oog op de uitlevering niet gelijk te stellen was met een
onrechtmatige overheidsdaad. Tegen deze beschikking werd hoger beroep aangetekend,
maar er werden geen conclusies meer neergelegd door de heer KOLOMPAR.
Betrokkene werd uiteindelijk in 1987 uitgeleverd aan Italië.
In deze zaak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uiteindelijk beslist
dat er geen sprake was van schending van artikel 5.4 EVRM, omwille van de “dilatoire”
houding van de verzoeker zelf.
Opmerkelijk in deze zaak is dat de Belgische Staat als exceptie voor de Europese
Commissie voor de Rechten van de Mens had aangevoerd dat de nationale interne rechtsmiddelen door Djula KOLOMPAR niet werden uitgeput. Volgens de Belgische Staat had de
verzoeker niet de correcte procedure gevolgd, hoewel het Hof van Cassatie “zijn vroegere
rechtspraak had kunnen wijzigen en de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten had
kunnen erkennen om de invrijheidstelling te bevelen van een persoon die ter beschikking
staat van de regering met het oog op zijn uitlevering, wanneer die uitlevering gestoeld is
op artikel 3, eerste lid, Uitleveringswet”.17
In de zaak QUINN t./ Frankrijk18 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens dat enkel de uitleveringsprocedure zelf de vrijheidsberoving kan rechtvaardigen.
Daaruit volgt dat, wanneer de procedure tot uitlevering niet met de vereiste spoed wordt
afgehandeld, de vrijheidsberoving niet langer verantwoord is in het licht van artikel 5.1.f
EVRM.
Tenslotte kan ook verwezen worden naar de zaak SANCHE-REISSE t./ Zwitserland 19:
in deze zaak oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onder meer dat
aan het voorschrift van de “korte termijn”, waarvan sprake in artikel 5.4 EVRM, niet
voldaan was omdat de termijn waarbinnen de uit te leveren persoon zijn verzoeken tot
voorlopige invrijheidstelling behandeld zag, respectievelijk 31 en 46 dagen bedroeg.
Uit deze arresten en adviezen blijkt dat er geen twijfel meer kan bestaan over de
toepasselijkheid van artikel 5.4 EVRM op de aanhouding in het kader van een
uitleveringsprocedure.
16 Deze zaak had betrekking op Cass., 8 okt. 1985, AR 9950, Pas., I, 1986, nr. 75.
17 Advies van de ECRM van 26 februari 1991, nr. 72: "Le (Gouvernement) fait encore valoir que le
requérant n’a pas régulièrement saisi la Cour de cassation d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt de la
chambre des mises en accusation d’Anvers, alors que cette Cour ‘aurait pu modifier sa jurisprudence
antérieure et reconnaître la compétence des juridictions d’instruction pour ordonner la mise en
liberté d’une personne mise à la disposition du gouvernement pour être extradée, lorsque
l’extradition est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874’."
18 EHRM, arrest Quinn t./Frankrijk,, 22 maart 1995, Publ. E.C.H.R., Série A, Vol.311; zie ook
EHRM, arrest Chahal t./Verenigd Koninkrijk, 15 nov. 1996, www.echr.coe.int/ech; ERGEC, R. et
DOCUIR, P.-F., “La Convention européenne des droits de l’homme”, Examen de jurisprudence
(1995-2000), R.C.J.B, 2002, p. 137, n° 71.
19 EHRM, arrest Sanchez-Reisse t./ Zwitserland, 21 okt. 1986; Publ. E.C.H.R., Série A, Vol. 235-A
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7. Maar ook Uw Hof heeft uitspraken gedaan over de toepasselijkheid van artikel 5.4
EVRM op de procedure van uitlevering, zoals die geregeld is door de Uitleveringswet van
15 maart 1874.
In zijn arrest van 9 november 199320 oordeelde het Hof dat artikel 5.4 EVRM niet het
geval beoogt waarin een vrijheidsbeneming voor een bepaalde tijd het gevolg is van een
rechterlijke beslissing waarbij de door die verdragsbepalingen gewilde rechterlijke
controle in de beslissing zelf is ingebouwd en de gevolgde procedure aan de betrokkene
alle waarborgen heeft verstrekt welke de aard van de vrijheidsbeneming vereist. Het
artikel 5.4 EVRM heeft bijgevolg, volgens het Hof, geen betrekking op een gevangenhouding (in het kader van een uitleveringsprocedure) die het gevolg is van veroordelingen
uitgesproken door bevoegde buitenlandse rechtsmachten. F. T HOMAS21 stelt zich overigens
bij dit arrest terecht de vraag wat er dient te gebeuren wanneer uit de buitenlandse veroordelende beslissing niet zou blijken dat de persoon, om wiens uitlevering wordt verzocht,
in de verzoekende Staat (die niet noodzakelijk Partij is bij het EVRM) alle waarborgen
heeft genoten die de aard van de vrijheidsbeneming vergt of wanneer de uitleveringsdetentie in België door verloop van tijd onrechtmatig zou worden.
In zijn arrest van 16 december 199722 beslist het Hof dat de omstandigheid dat het
onderzoeksgerecht niet meer bevoegd is om te oordelen over het verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling dat door de vreemdeling is ingediend nadat hij definitief ter beschikking
is gesteld van de Uitvoerende Macht, artikel 5.4 EVRM niet schendt wanneer de
vreemdeling in de loop van de exequaturprocedure over het recht heeft beschikt om
voorziening te vragen bij de rechter.
In zijn arrest van 18 februari 200323 oordeelt het Hof dat de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de uitvoerbaarverklaring
door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot
aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit
bevel op het ogenblik van haar beslissing aan de door de wet gestelde vereisten voldoet en
of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld, maar dat zij de voorlopige invrijheidstelling van de aangehoudene enkel kan bevelen op grond van artikel
5.1.f en 5.4 EVRM wanneer de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring werd aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en haar
beslissing, doch niet op grond van motieven die uitsluitend betrekking hebben op de
opportuniteit van de vrijheidsberoving.
Dit arrest bouwt overigens verder op het arrest van 5 december 199524, waarin het Hof
voor het eerst een rechtstreekse toepassing maakte van artikel 5.4 EVRM25.
8. Ook de rechtsleer26 drukt de hoop uit dat de vreemdeling die aangehouden is ter fine
20 Cass., 9 nov. 1993, AR P.93.1330.N, AC, 1993, nr. 456.
21 THOMAS, F., “De uitleveringsprocedure nog steeds controversieel”, Rec. Cass., 1994, p. 8.
22 Cass., 16 dec. 1997, AR P.97.1405.N, AC, 1997, nr. 560, R.W., 1997-98, p. 1470, telkens met
concl. Adv.-gen. BRESSELEERS.
23 Cass., 18 feb. 2003, AR P.02.1711.N, AC, 2003, nr. 116, R.W., 2004, p. 301 met noot JANSSENS, L.,
“De voorlopige invrijheidstelling bij uitleveringen”.
24 Cass., 5 dec. 1995, AR P.95.1146.N, AC, 1995, nr. 526 met noot Ph.G.
25 JANSSENS, L., "De voorlopige invrijheidstelling bij uitleveringen”, R.W., 2004, p303, nr. 6 (noot
onder Cass., 18 februari 2003 (zie voetnoot 17); VERBERT, E., “Vrijheidsberoving, exequatur en
mensenrechten: een voorlopige oplossing voor het definitieve karakter van de uitleveringsdetentie”,
R. Cass., 1997, p. 379, nr. 6.
26 PETTITI, DECAUX en IMBERT, “La Convention européenne des droits de l’homme: commentaire
article par article", p. 229 et 230; COHEN-JONATHAN, G., "La Convention européenne des droits de
l’homme", p. 339; VAN DEN WYNGAERT, Chr., “Aspecten van het uitleveringsrecht” in DE NAUW, A.,
D’HAENENS, J. en STORME, M. (eds;) “Actuele problemen van strafrecht”, XIVde Postuniversitaire
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van uitlevering over een verhaal bij de rechter zou beschikken dat voldoet aan de vereiste
van artikel 5.4 EVRM.
9. Uit de hiervoor aangehaalde elementen kan besloten worden dat artikel 5.4 EVRM
een algemene draagwijdte heeft en toepasselijk is op alle vormen van vrijheidsberoving,
hier inbegrepen de vrijheidsberoving in het kader van een uitleveringsprocedure.
Dit houdt in dat ook de persoon, om wiens uitlevering wordt verzocht, die “definitief”
opgesloten is met het oog op zijn uitlevering en die ter beschikking staat van de
uitvoerende macht, die moet beslissen om hem al dan niet uit te leveren, ook in de periode
tussen zijn “definitieve” opsluiting en het tijdstip van de daadwerkelijke uitlevering over
de mogelijkheid moet beschikken om zijn toestand van vrijheidsberoving te laten toetsen
door een rechter.
10. Kan het Hof het hiervoor geschetste probleem oplossen?
Artikel 20 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat middelen van nietigheid niet kunnen
worden aangewend tegen vonnissen en dat deze alleen kunnen worden vernietigd door de
rechtsmiddelen bij de wet bepaald. Deze wetsbepaling lijkt uit te sluiten dat het Hof, bij
gebrek aan enig wettelijk bepaald rechtsmiddel, zelf een rechtsmiddel zou ter beschikking
stellen van de persoon die het voorwerp uitmaakt van een uitleveringsdetentie.
Ik meen hierbij drie kanttekeningen te kunnen maken.
In de eerste plaats dient rekening gehouden te worden met de omstandigheid dat de
verplichting om aan de “definitief” opgesloten uit te leveren persoon een verhaal bij de
rechter te geven, zijn grondslag vindt in artikel 5.4 EVRM, waarvan niet meer kan betwist
worden dat het rechtstreekse werking heeft in het interne recht. De “wet”, in casu de
verdragsrechtelijke bepaling van artikel 5.4 EVRM, voorziet dus wel degelijk in een
rechtsmiddel.
In de tweede plaats kan worden opgemerkt dat de rechtspraak, in het verleden, ook in
andere omstandigheden, de wet op een creatieve wijze heeft geïnterpreteerd om aldus
rechtsmiddelen te erkennen, die oorspronkelijk niet door de wetgever voorzien of bedoeld
waren.
Een eerste voorbeeld hiervan is te vinden in het uitleveringsrecht zelf: hoewel de Uitleveringswet geen rechtsmiddelen tegen de beschikking van de raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van de buitenlandse akte houdende vrijheidsberoving aanwijst, wordt algemeen
aangenomen dat hoger beroep mogelijk is27. Dit werd ook door het Hof aanvaard in
verschillende arresten28, waarbij een analoge toepassing werd gemaakt van artikel 135
Wetboek van Strafvordering29.
Cyclus Willy Delva, nr. 5.1; VANDERMEERSCH, D., “Le recours de l’étranger détenu en Belgique en vue
de son extradition”, J.L.M.B., 1992, 998; VAN CAENEGEM, P., “De toepasselijkheid van de mensenrechtenverdragen op de uitleveringsdetentie en – procedure in de aangezochte staat”, R. Cass., 1992, 108;
THOMAS, F., “De uitleveringsprocedure nog steeds controversieel”, R. Cass., 1994, p. 8; VERBERT, E.,
“Vrijheidsberoving, exequatur en mensenrechten: een voorlopige oplossing voor het definitieve
karakter van de uitleveringsdetentie”, R. Cass., 1997, p. 379, nr. 7; JANSSENS, L., “De voorlopige
invrijheidstelling bij uitleveringen”, noot onder Cass., 18 maart 2004, R.W., 2004, DE SWAEF, M. en
TRAEST, M., “Uitlevering: het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling”, Comm. Straf., nr.4.
27 R.P.D.B., v°Extradition, nr. 73; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4de ed., 2007, p.
1657, nr. 3865; DEMANET, G., "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en
accusation en cas d’extradition demandée à la Belgique", Rev. dr.pén.crim., 1988, p. 275; THEYS, M.,
L’extradition, Novelles, Procédure pénale,I, 2, nr.82; BOSLY, H.-D., VANDERMEERSCH, D. et BEERNAERT,
M.-A., Droit de la procédure pénale, 5ième ed., 2008, p. 1177.
28 Cass., 12 maart 1855, Pas., 1855, I, p. 113; 16 mei 1949, Pas., I, 371; 23 maart 1964, Pas., 1964,
I, 797; 25 april 1990, AR 8240, AC 1989-90, nr. 499, R.D.P., 1990, p. 967.
29 Cass., 3 mei 1926, Pas., 1926, I, 358; 25 april 1990, AR 8240, AC 1989-90, nr. 499, R.D.P., 1990,
p. 967; VERBERT, E., “Vrijheidsberoving, exequatur en mensenrechten: een voorlopige oplossing voor
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Een tweede voorbeeld is te vinden in een arrest van het Militair Gerechtshof van 31
januari 198430, waarin geoordeeld werd dat, hoewel de Wet Voorlopige Hechtenis van 20
april 1874 in principe niet toepasselijk was op militairen, deze laatsten, krachtens artikel
5.4 EVRM, toch het recht hadden de rechtmatigheid van hun aanhouding te doen beoordelen door de Krijgsraad of het Militair Gerechtshof. Het Hof bevestigde dit standpunt,
waarbij een rechtstreekse toepassing werd gemaakt van artikel 5.4 EVRM, door het
bestaan van deze rechtsmiddelen te aanvaarden in een aantal latere arresten31.
Een derde voorbeeld dateert uit een meer recent verleden. Het Hof oordeelde immers,
bij arrest van 14 oktober 200832, na een door het Grondwettelijk Hof bij arrest van 31 juli
200833 vastgestelde leemte in de wet, dat het die leemte zelf kon aanvullen door het
onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat
overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoefent over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethodes observatie en infiltratie, ontvankelijk te
verklaren34.
Bij deze drie voorbeelden, die voldoende aantonen dat de rechtspraak kan verhelpen
aan een stilzwijgen of een leemte in de wet met betrekking tot het al dan niet voorhanden
zijn van een rechtsmiddel, werd, eens het bestaan van het rechtsmiddel aanvaard was, de
rechtspleging aangepast naar analogie met reeds bestaande gelijkaardige rechtsplegingen:
voor het beroep tegen het exequatur werd artikel 135 Wetboek van Strafvordering
toegepast, voor de voorlopige hechtenis van militairen werd beroep gedaan op de
rechtspleging van de Wet Voorlopige Hechtenis en voor het onmiddellijk cassatieberoep
in het kader van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering werd teruggegrepen naar de
regels die van toepassing zijn in de gevallen, bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering, waar de wet wel een onmiddellijk cassatieberoep voorzag.
De derde kanttekening poogt de hiervoor besproken werkwijze, die door de rechtspraak
werd toegepast om het bestaan van niet (uitdrukkelijk) door de wet voorziene
rechtsmiddelen toch te erkennen, toe te passen op de artikelen 3 en 5 Uitleveringswet.
Artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet bepaalt: “Zodra de vreemdeling ter uitvoering van
één der akten hierboven vermeld en na behoorlijke betekening ervan, zal zijn opgesloten,
zal de regering het advies inwinnen van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof
van beroep in het rechtsgebied waarvan de vreemdeling werd aangehouden”.
De rechtsleer en de rechtspraak nemen aan dat de vreemdeling vanaf dat ogenblik
“definitief” opgesloten is ter beschikking van de uitvoerende macht. Zoals hiervoor
vermeld, lijkt de interpretatie van de term “definitief” strijdig met artikel 5.4 EVRM,
wanneer deze term zo zou worden geïnterpreteerd dat de “definitieve” opsluiting niet
meer het voorwerp zou kunnen uitmaken van een verhaal bij de rechter.
Artikel 5, eerste lid, Uitleveringswet bepaalt de voorwaarden waaronder een
vreemdeling voorlopig kan worden aangehouden.
Artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet legt de maximumtermijn van deze voorlopige
aanhouding vast: binnen deze termijn moet de voorlopig aangehouden vreemdeling mededeling krijgen van één van de akten bedoeld in artikel 3 Uitleveringswet35.
het definitieve karakter van de uitleveringsdetentie”, R. Cass., 1997, p. 379, nr. 3.
30 Mil. Ger., 31 jan. 1984, Pas., 1984, II, 108.
31 Cass., 22 juni 1982, AR, 7412, Pas.,, 1982, I, 1236; 18 dec. 1985, AR 4620, AC, 1985-86, nr. 268.
32 Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, AC, 2008, nr. …
33 Grondw.H., 31 juli 2008, nr. 111/2008.
34 Het artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering werd uiteindelijk in dezelfde zin
aangepast door de Wet van 16 januari 2009 (B.S. 16 januari 2009, tweede editie, p. 2764), in werking
getreden op 16 januari 2009 (art. 7): het artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is thans ook
opgenomen in artikel 416, tweede lid .
35 Artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet maakt enkel melding van het vreemd bevel tot aanhouding,
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Artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet bepaalt: “De vreemdeling mag zijn voorlopige
invrijheidstelling verzoeken in de gevallen waar een Belg hetzelfde voorrecht geniet en dit
onder dezelfde voorwaarden. Zijn verzoek wordt aan de raadkamer voorgelegd”.
Het artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet maakt deel uit van het artikel dat, in zijn
aanhef, handelt over de voorlopige aanhouding in het kader van een uitleveringsprocedure
en wellicht waren het verzoek tot invrijheidstelling en de procedure die het vierde lid
voorzien (historisch gezien) ook enkel bedoeld voor het stelsel van voorlopige
aanhouding.
Afgezien van deze vaststelling blijft evenwel de vraag of de artikelen 3 en 5
Uitleveringswet ook niet op een andere en meer EVRM-conforme wijze kunnen
geïnterpreteerd worden.
De opbouw van artikel 5 Uitleveringswet lijkt dit allerminst uit te sluiten: het artikel
vangt aan met de voorwaarden voor de voorlopige aanhouding, regelt daarna de
maximumtermijn waarbinnen de in artikel 3 Uitleveringswet bedoelde stukken moeten
betekend worden, waardoor de aanhouding “definitief” wordt en spreekt dan pas over de
mogelijkheid voor de vreemdeling om een verzoek tot invrijheidstelling voor te leggen
aan de raadkamer.
Anders gesteld: het vierde lid van artikel 5 Uitleveringswet heeft betrekking op de
verhaalmiddelen van de vreemdeling tegen zijn voorlopige aanhouding, maar volgt, in de
tekstopbouw van deze wetsbepaling, op het tweede lid dat handelt over de termijn
waarbinnen de door de Uitleveringswet vereiste stukken moeten worden betekend aan de
vreemdeling. Dit tweede lid houdt twee te onderscheiden hypotheses in. In de eerste
hypothese is er geen betekening binnen de termijn van veertig dagen. In dat geval moet de
vreemdeling terug in vrijheid worden gesteld en is er uiteraard geen enkele nood meer aan
een verzoek tot invrijheidstelling. In de tweede hypothese is er wél een tijdige betekening
van de door de wet vereiste stukken, maar precies door deze betekening wordt de
voorlopige aanhouding, overeenkomstig de interpretatie die gegeven wordt aan artikel 3,
vierde lid, Uitleveringswet, een definitieve opsluiting ter beschikking van de uitvoerende
macht, waarbij, -steeds volgens de geldende interpretatie-, de gerechtelijke overheden niet
meer bevoegd (zouden) zijn om over de invrijheidstelling te oordelen. Ook in deze tweede
hypothese is een verzoek tot invrijheidstelling dus zinloos.
In de klassieke interpretatie kan het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dus enkel
worden ingediend tussen het ogenblik van de arrestatie en het ogenblik waarop de
uitleveringsstukken betekend worden (of het ogenblik van het verstrijken van de termijn
van veertig dagen).
Uit de hiervoor beschreven opbouw van artikel 5 Uitleveringswet, kan nochtans
evengoed worden afgeleid dat artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet, maar zin heeft
wanneer het ook toepasselijk is op de periode van vrijheidsberoving, die volgt op de
betekening van de door artikel 3 Uitleveringswet bedoelde stukken en dus op de
zogenaamde “definitieve” uitleveringsdetentie.
Een dergelijke interpretatie breekt weliswaar met het verleden, maar is, in tegenstelling
tot de vroegere interpretatie, nu wel EVRM-conform, zonder daarbij strijdig te zijn met de
tekst van de Uitleveringswet.
11. Een dergelijke interpretatie biedt overigens het bijkomend voordeel dat
onmiddellijk duidelijk wordt wie de bevoegde rechter is en welke procedure zal dienen
gevolgd te worden, aangezien artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet deze procedure regelt
door te verwijzen naar de “voorwaarden” van de Wet Voorlopige Hechtenis (waarvan
maar dit is duidelijk een vergetelheid van de wetgever: HAUS, J.J., Principes généraux du droit pénal
belge, II, nr. 975, noot 3; L’extradition, Novelles, Procédure pénale,I, 2, nr.59; WINANTS, A.,
“Uitlevering: de voorlopige aanhouding”, Comm. Straf., p. 8, nr. 4
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evenwel, zoals hoger uiteengezet, niet alle bepalingen toepasselijk zijn).
Bij de zeldzame keren, waarbij in het verleden, -ook in de interpretatie van de artikelen
3 en 5 Uitleveringswet, zoals die tot hiertoe door de rechtspraak en de rechtsleer werd
gevolgd-, aangenomen werd dat de “definitief” opgesloten vreemdeling toch de
mogelijkheid had om zijn vrijheidsberoving te laten toetsen door een rechter, stelde zich
inderdaad steeds het probleem van de bevoegde rechter.
De onderzoeksgerechten hebben zich steeds onbevoegd verklaard om over een verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling te oordelen, eens de uit te leveren persoon in toepassing
van artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet, “definitief” is opgesloten ter fine van uitlevering36.
De mogelijke tussenkomst van de rechter in kort geding in strafzaken blijft eveneens
controversieel37. In een aantal gevallen verklaarde de rechter in kort geding zich inderdaad
bevoegd38. In andere gevallen daarentegen verklaarde de rechter in kort geding het
verzoek tot invrijheidstelling niet ontvankelijk39.
Precies in verband met de bevoegdheid van de rechter in kort geding in het kader van
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van een persoon, om wiens uitlevering werd
verzocht en die zich in (definitieve) uitleveringsdetentie bevond, moet ik U wijzen op het
arrest van Uw Hof van 15 maart 200740.
Aanleiding tot dit arrest was een cassatieberoep van de Belgische Staat (Minister van
Justitie) tegen het arrest van het hof van beroep van Brussel van 20 september 2002,
waarbij het hoger beroep van de Belgische Staat tegen de beslissing van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zetelend in kort geding, werd afgewezen. In
deze zaak had de rechter in kort geding beslist dat de Belgische Staat de verzoeker, wiens
uitlevering aan Duistland bij ministerieel besluit van 14 oktober 1999 was toegestaan,
maar waarbij de eigenlijke overlevering aan de Duitse overheden werd uitgesteld in
toepassing van artikel 19.1 van het Europees Uitleveringverdrag van 13 december 1957
wegens een hangende strafzaak in België, daadwerkelijk diende uit te leveren aan
Duitsland onder verbeurte van een dwangsom.
Het Hof oordeelt: “de rechterlijke macht is bevoegd om de onrechtmatig schijnende
aantastingen van de subjectieve rechten van de op grond van artikel 3 van de
Uitleveringswet opgesloten vreemdeling, die de administratie bij de uitoefening van haar
36 Cass., 29 sept. 1982, AR 2573, AC, 1982-83, nr. 7; 13 nov. 1985, AR 4662, AC, 1985-86, nr. 168;
16 jan. 1991, AC, 1990-91, p. 515, J.L.M.B., 1991, p. 549; Rev. dr. pén. Crim., 1991, p. 621, met noot
J.S.; 1 juni 1994, AR P.94.0060.F, AC, 1994, nr. 279; 16 dec. 1997, AR P.97.1405.N, AC, 1997, nr.
560, met conc. Adv.-gen. BRESSELEERS; 18 april 1999, AR P.99.0475.F, AC, 1999, nr. 249; 14 aug.
2001, AR P.01.1159.F, AC, 2001, nr. 431; WINANTS, A., “Uitlevering: de voorlopige aanhouding”,
Comm.Straf., nr 41; TROUSSE, P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en internationale rechtshulp in
strafzaken, A.P.R., nr. 315 en 340; JANSSENS, L., “De voorlopige invrijheidstelling bij uitleveringen”,
noot onder Cass., 18 maart 2004, R.W., 2004, p. 302, nr. 1; J ANSSENS, L., “De voorlopige
invrijheidstelling bij uitleveringen”, noot onder Cass., 18 maart 2004, R.W., 2004, p. 302, nr; 2; DE
SWAEF, M. en TRAEST, M., “Uitlevering: het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling”, Comm.
Straf., p.7, nr.4.; DE SWAEF, M. en TRAEST, M., “Uitlevering: uitvoerbaarverklaring van het buitenlands
bevel tot aanhouding”, Comm. Straf., p. 12, nr. 6.
37 MARCHAL, P., “Les référés”, Rép.Not., XV, Matières diverses, boek XXIV, nr. 118 e.v.; MARCHAL,
P., “De rechter in kort geding en de strafvordering”, in Liber Amicorum M. Châtel, 317; STORME, M.,
"Het kort geding kan ook in strafzaken", in Liber Amicorum J. D’haenens, Gent, Mees & Brys, 1993,
277; DE SWAEF, M. en TRAEST, M., “Uitlevering; het advies van de kamer van
inbeschuldigingstelling”, Comm. Straf., p.7, nr. 4.
38 Vz. Rb. Luik, 20 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 1194; Kort Ged. Rb. Brussel, 13 aug. 1992, J.L.M.B.,
1993 met noot KEFER, F.
39 Luik, 3 dec. 1992, J.L.M.B., 1993, 657.
40 Cass., 15 maart 2007, AR C.04.0505.F, AC, 2007, nr. 137 met concl. Adv.-gen. HENKES.
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discretionaire macht zou hebben begaan, te voorkomen of te beëindigen”.
Terloops weze opgemerkt dat de Belgische Staat, eiser in cassatie, die in het
aangevoerde middel de bevoegdheid van de rechter in kort geding betwistte, in het tweede
onderdeel argumenteerde dat “het rechtsmiddel bedoeld in artikel 5.4 EVRM door de
Belgische wetgever toevertrouwd werd aan de kamer van inbeschuldigingstelling, zodat
de rechter in kort geding niet bevoegd kan zijn”. Het Hof heeft dit onderdeel evenwel niet
dienen te beantwoorden wegens een cassatietechnische reden: het achtte het onderdeel
niet ontvankelijk omdat de eiser niet de schending had ingeroepen van de wettelijke
bepalingen die deze bevoegdheid aan de kamer van inbeschuldigingstelling
toevertrouwen.
Dit arrest is belangrijk in de mate dat het afbreuk doet aan het vroegere standpunt dat
de gerechtelijke overheden geen enkele bevoegdheid meer hebben om te oordelen over de
vrijheidsberoving eens de vreemdeling “definitief” is opgesloten ter beschikking van de
regering (en zeker niet tussen het ogenblik waarop de uitlevering bij ministerieel besluit
wordt toegestaan en de daadwerkelijke overlevering van de vreemdeling aan de
verzoekende Staat).
Deze beslissing van het Hof lijkt mij evenwel minder gelukkig waar het de verwarring
omtrent het al dan niet bevoegd zijn van de rechter in kort geding in dergelijke
aangelegenheden niet oplost. Het arrest spreekt zich, in antwoord op het aangevoerde
middel, immers enkel uit over de bevoegdheid van de rechterlijke macht en niet over de
specifieke bevoegdheid van de rechter in kort geding.
Overigens zou Uw Hof, wanneer het zou oordelen dat het arrest van 15 maart 2007
inderdaad inhoudt dat de bevoegdheid in deze materie (exclusief) aan de rechter in kort
geding toekomt, het thans bestreden arrest ambtshalve moeten vernietigen wegens de
onbevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om over de invrijheidstelling te
oordelen: het toekennen van een bevoegdheid aan de rechter in kort geding houdt
inderdaad in dat er geen andere rechter bevoegd kan zijn.
Wat er ook van zij, de rechter in kort geding lijkt in elk geval niet de “natuurlijke
rechter” om dergelijke aangelegenheden te beoordelen. Bovendien blijft het betwistbaar
of de mogelijkheid van een verhaal bij de rechter in kort geding voldoet aan de vereisten
van artikel 5.4 EVRM: zoals hiervoor vermeld, oordeelde de Europese Commissie voor
de Rechten van de Mens, in zijn advies van 26 februari 1991 in de zaak KOLOMPAR t./
België41, dat de Belgische regeling van de uitleveringsprocedure strijdig is met artikel 5.4
EVRM, omdat de mogelijkheid om een verhaal in te stellen bij de rechter in kort geding,
bij gebrek aan voldoende publieke bekendheid, onvoldoende toegankelijk en onvoldoende
effectief werd geacht in het licht van deze verdragsbepaling.
Het lijkt mij dan ook aangewezen om, bij toepassing van de voorgestelde “creatieve”
interpretatie van de artikelen 3 en 5 Uitleveringswet, samen gelezen met artikel 5.4
EVRM, de bevoegdheid om over de verzoeken van een ter fine van uitlevering
aangehouden vreemdeling te oordelen, terug te plaatsen bij de echte “natuurlijke rechter”,
met name de raadkamer en, in hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling.
De reden hiervoor ligt in de “analoge” bevoegdheden die deze onderzoeksgerechten
thans reeds uitoefenen, hetzij in het kader van de Wet Voorlopige Hechtenis (waarnaar
artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet verwijst), hetzij inzake de voorlopige aanhouding in
het kader van de uitlevering in toepassing van artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet, hetzij
in het kader van het exequatur of het advies bedoeld in artikel 3 Uitleveringswet, hetzij
nog in het kader van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel: het is voor de onderzoeksgerechten een materie waarmee zij reeds
vertrouwd zijn. Terloops kan er overigens ook op worden gewezen dat deze
41 EHRM, arrest KOLOMPAR t./België, 24 september 1992, Publ. E.C.H.R., Série A, Vol 235-C.
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onderzoeksgerechten ook een rol spelen bij de controle van de vrijheidsberoving in het
kader van de Vreemdelingenwet (die wel uitdrukkelijk een verhaal bij de rechter in de zin
van artikel 5.4 EVRM voorziet): de situatie van de vreemdeling die ter beschikking staat
van de uitvoerende macht met het oog op zijn uitwijzing is overigens wel enigszins
vergelijkbaar met de positie van de “definitief” opgesloten vreemdeling die ter
beschikking staat van de uitvoerende macht met het oog op zijn uitlevering (beide
situaties vallen onder toepassing van artikel 5.1.f EVRM).
12. Het eerste besluit is dus:
- dat artikel 5.4 EVRM, dat rechtstreekse werking heeft in het interne recht, een
rechtsmiddel toekent aan de ter fine van uitlevering opgesloten en ter beschikking van de
regering gestelde vreemdeling.
- dat een dergelijke voorziening bij de rechter, middels een “creatieve” interpretatie in
te passen is in het thans bestaand wettelijk kader, gevormd door de artikelen 3 en 5
Uitleveringswet.
- dat dergelijke interpretatie, die tegelijk ook EVRM-conform is, meteen ook toelaat de
bevoegde rechter en de te volgen procedure te kennen.
Wanneer deze elementen getoetst worden aan de bestreden beslissing kan alleen maar
vastgesteld worden dat de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen, in zijn arrest
van 30 december 2008, zonder het uitdrukkelijk te vermelden, een perfecte toepassing
maakt van deze principes.
Vanuit dit oogpunt is het arrest niet voor kritiek vatbaar.
13. Er is evenwel meer: de bestreden beslissing dient niet enkel geanalyseerd te worden
vanuit het oogpunt van de bevoegdheid, maar ook vanuit de eigenlijke inhoud, rekening
houdend met voorafgaande procedure.
Deze laatste analyse leidt tot een aantal bedenkingen.
In de eerste plaats kan de vraag gesteld worden of er wel een exequatur vereist was: het
verzoek tot uitlevering vanwege de Turkse autoriteiten was namelijk gebaseerd op de
definitieve veroordeling van de verweerder, bij arrest van 21 november 2001 van het Hof
van Assisen te Aksaray (Turkije), wegens “afpersing, bedreiging en gebruik van wapen”,
die naderhand, enkel wat de uitvoering van de straf betreft, gewijzigd werd door het arrest
van het Hof van Assisen te Aksaray van 13 juli 2005, waarbij de eerder opgelegde gevangenisstraf werd verminderd tot 8 jaar en 4 maanden. In toepassing van artikel 3, eerste lid,
Uitleveringswet volstond de betekening van dit stuk voor zijn “definitieve” opsluiting ter
fine van uitlevering, zonder dat een exequatur vereist was.
Dat was overigens ook het eerder standpunt van de kamer van inbeschuldigingstelling
te Antwerpen, die bij arrest van 13 september 2007 het hoger beroep van de verweerder
tegen de beschikking tot exequatur door de raadkamer zonder voorwerp verklaarde, omdat
de uitlevering gevraagd werd op basis van een veroordelend vonnis, zodat er geen uitvoerbaarverklaring vereist was.
De tweede bedenking heeft betrekking op de overweging van het bestreden arrest dat
prima facie het nieuwe uitleveringsverzoek behept is met hetzelfde gebrek als het initieel
verzoek tot uitlevering, waarbij de beslissing tot uitlevering door de Raad van State werd
“vernietigd”.
In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het ministerieel besluit tot uitwijzing
door de Raad van State enkel werd geschorst: de procedure in vernietiging is nog niet
afgerond.
In de tweede plaats is niet duidelijk waarop het bestreden arrest precies doelt, waar het
oordeelt dat het nieuw uitleveringsverzoek behept is met hetzelfde gebrek als het initiële
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uitleveringsverzoek:
- ofwel doelt het arrest op het feit dat het advies van de kamer van
inbeschuldigingstelling niet medegedeeld wordt aan de verweerder (mede de reden
waarom het ministerieel besluit tot uitlevering wegens schending van de formele
motiveringsplicht werd geschorst). In dat geval loopt de kamer van
inbeschuldigingstelling in zijn arrest van 30 december 2008 vooruit op de feiten, want het
– overigens negatieve - advies inzake de uitlevering dateert van dezelfde dag en de kamer
van inbeschuldigingstelling kon op dat ogenblik niet weten hoe het eventuele nieuwe
ministeriële besluit tot uitlevering zou worden gemotiveerd.
- ofwel doelt het arrest op het ontbreken van het veroordelend arrest van 21 november
2001 van het Hof van Assisen van Aksaray. In dat geval is het verband dat de kamer van
inbeschuldigingstelling legt met de “vernietiging” (lees: schorsing) van het initiële
verzoek tot uitlevering door de Raad van State niet duidelijk. Het initiële verzoek werd
immers enkel geschorst wegens de miskenning van de formele motiveringsplicht (eerste
middel door de verweerder aangevoerd voor de Raad van State) en niet wegens het
tekortkomen aan de zorgvuldigheidsplicht door het niet voegen van het veroordelend
vonnis van 21 november 2001 van het Hof van Assisen van Aksaray (tweede middel door
de verweerder aangevoerd voor de Raad van State). Dit tweede middel werd door de Raad
van State (nog) niet beantwoord: het is enkel de auditeur bij de Raad van State die in haar
verslag meent dat (ook) het tweede middel gegrond is.
De laatste en belangrijkste bedenking heeft evenwel betrekking op het feit dat het
bestreden arrest meent het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond te
kunnen verklaren op basis van een (nieuw) onderzoek van de stukken, die reeds eerder
onderzocht werden door de raadkamer, die het exequatur verleende bij beschikking van
23 oktober 2008.
Zoals hiervoor uiteengezet, tekende de verweerder tegen deze uitvoerbaarverklaring
geen hoger beroep aan, hoewel hij het bestaan van dit rechtsmiddel kende en het ook
reeds eerder had aangewend in de eerste uitleveringsprocedure.
Dit houdt in dat de beoordeling over de conformiteit van de stukken, die de Turkse
overheden aan de Belgische autoriteiten hadden overgemaakt met het oog op de
uitlevering, met de vereisten van de Uitleveringswet reeds definitief was gebeurd door de
raadkamer bij het verlenen van het exequatur.
Het bestreden arrest, dat overgaat tot een nieuw onderzoek van deze conformiteit, had
daartoe geen rechtsmacht meer en overschrijdt daarmee de grenzen van zijn bevoegdheid.
Ik meen bijgevolg dat ambtshalve de schending moet worden aangevoerd van de
artikelen 8, 23, 556 en 609 Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 179, 199, 200, 211 en
407 Wetboek van Strafvordering en van de artikelen 3 en 5 Uitleveringswet.
Het door de eiser aangevoerde middel kan niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en
behoeft bijgevolg geen antwoord meer.
CONCLUSIE: vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing van de zaak naar het
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
ARREST

(AR P.09.0162.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 december 2008.
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De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest wordt gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder voert twee middelen van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep aan.
2. In een eerste middel voert de verweerder aan dat krachtens artikel 31, §2,
Voorlopige Hechteniswet het openbaar ministerie geen cassatieberoep kan
instellen tegen een beslissing die de vreemdeling van wie de uitlevering is
gevraagd, in vrijheid stelt.
3. Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de vreemdeling die met
toepassing van artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874 is opgesloten, in vrijheid stelt, geldt voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet artikel 31,
§2, Voorlopige Hechteniswet maar de gemeenrechtelijke bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering.
Het eerste middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet
worden verworpen.
4. In een tweede middel voert de verweerder aan dat het cassatieberoep niet is
betekend binnen de termijn van drie dagen, bedoeld in artikel 418, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering.
5. De voornoemde termijn is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
6. Het cassatieberoep is aan de verweerder betekend op 12 januari 2009. Op 10
februari 2009 heeft de verweerder een memorie van antwoord en op 27 maart
2009 een antwoord nota neergelegd. Zijn recht van verdediging is dan ook niet
miskend.
Het tweede middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet
eveneens worden verworpen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 8, 23, 556 en 609 Gerechtelijk Wetboek;
- artikelen 179, 199, 200, 211 en 407 Wetboek van Strafvordering;
- artikelen 3 en 5 Uitleveringswet 1874.
7. Artikel 5.1, f EVRM bepaalt: "Eenieder heeft recht op persoonlijke vrijheid
en veiligheid. Niemand mag van zijn vrijheid worden beroofd, behalve in de
navolgende gevallen en langs wettelijke weg (...) in het geval van rechtmatige
arrestatie of gevangenhouding van personen (...) indien tegen hen een uitwij-
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zings- of uitleveringsprocedure hangende is."
Artikel 5.4 EVRM bepaalt: "Eenieder die door arrestatie of gevangenhouding
van zijn vrijheid is beroofd heeft het recht voorziening te vragen bij de rechter
opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding
en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig is."
8. Artikel 5 Uitleveringswet 1874 regelt de aanhouding met het oog op de
uitlevering.
Artikel 5, vierde lid, van deze wet bepaalt: "De vreemdeling kan zijn voorlopige invrijheidstelling verzoeken in de gevallen waar een Belg hetzelfde voorrecht geniet en dit onder dezelfde voorwaarden. Zijn verzoek wordt aan de raadkamer voorgelegd."
Artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet 1874 bepaalt: "[De uitlevering] zal
eveneens worden toegestaan op overlegging van het bevel tot aanhouding of van
iedere andere akte die dezelfde kracht heeft, door de bevoegde vreemde overheid
verleend, op voorwaarde dat deze akten duidelijk de feiten omschrijven, voor
dewelke ze werden verleend, en dat ze uitvoerbaar worden verklaard door de
raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vreemdeling
in België verblijft of kan worden gevonden."
Krachtens dit artikel moet de raadkamer nagaan of de door de bevoegde
vreemde overheid overgelegde akte, op het ogenblik van haar beslissing, aan de
vereisten van de wet en van het uitleveringsverdrag voldoet en of de algemene en
bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld.
9. Artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874 bepaalt: "Zodra de vreemdeling
ter uitvoering van een der akten hierboven vermeld en na behoorlijke betekening
ervan, zal zijn opgesloten, zal de regering het advies inwinnen van de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep in het rechtsgebied waarvan de
vreemdeling werd aangehouden."
10. Uit die bepalingen volgt dat de uitvoerende macht als enige bevoegd is om,
op advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, te beslissen over de uitlevering. De persoon die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die dus ter
beschikking staat van de uitvoerende macht, heeft wel het recht de rechter te
vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid van zijn gevangenhouding.
11. Dit onderzoek door de rechter kan evenwel niet inhouden dat deze de
eerder gedane uitvoerbaarverklaring van de door de verzoekende staat overgelegde akten in vraag kan stellen. De rechter kan derhalve niet opnieuw de regelmatigheid van het verzoek tot uitlevering of van het door de verzoekende staat
afgeleverde bevel tot aanhouding onderzoeken, wanneer daarover door de
bevoegde rechter reeds definitief uitspraak is gedaan.
12. Tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van de raadkamer, bedoeld
in artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet 1874, kan hoger beroep worden aangetekend bij de kamer van inbeschuldigingstelling.
De persoon wiens uitlevering wordt verzocht, moet dit rechtsmiddel instellen
binnen de termijn van vierentwintig uur vanaf de betekening van de beschikking
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tot uitvoerbaarverklaring.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt dan op haar beurt of de door
de bevoegde vreemde overheid overgelegde akte, op het ogenblik van haar
beslissing, aan de vereisten van de wet en van het uitleveringsverdrag voldoet en
of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden vervuld zijn.
13. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- het buitenlands bevel tot aanhouding van 10 maart 2008 bij beschikking van
de raadkamer van 23 oktober 2008 uitvoerbaar werd verklaard;
- dit bevel tot aanhouding samen met de beschikking tot uitvoerbaarverklaring
werd betekend op 7 november 2008;
- de verweerder tegen de beschikking van 23 oktober 2008 geen rechtsmiddel
heeft aangewend.
De beschikking tot uitvoerbaarverklaring was derhalve niet meer voor enig
rechtsmiddel vatbaar en de kamer van inbeschuldigingstelling was bijgevolg
gehouden die uitvoerbaarverklaring te aanvaarden.
14. De appelrechters oordelen: "[De verweerder] is aangehouden in het kader
van een nieuw verzoek tot uitlevering, nadat de voorgaande beslissing tot uitlevering van de Belgische regering werd vernietigd door de Raad van State. Prima
facie is het nieuw verzoek tot uitlevering behept met hetzelfde gebrek als het
initieel verzoek tot uitlevering. De verdere vrijheidsberoving van [de
verweerder] op grond van dit uitleveringsverzoek is derhalve niet verantwoord."
15. Met dit oordeel onderzoeken de appelrechters opnieuw of de door de
bevoegde vreemde overheid overgelegde akte aan de vereisten van de wet en van
het uitleveringsverdrag voldoet en of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden vervuld zijn. Zij doen derhalve een uitspraak over de uitvoerbaarverklaring van die akte waaromtrent de raadkamer eerder een beschikking wees,
waartegen geen rechtsmiddel werd aangewend.
Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht, zodat het
arrest de vermelde wetsbepalingen schendt.
Middel
16. Het middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeft geen
antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
31 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
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– Advocaat: mr. R. Jespers, Antwerpen.

Nr. 225
2° KAMER - 31 maart 2009

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REDENGEVING - ARTIKEL 149, GRONDWET 1994 TOEPASSELIJKHEID
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSELIJKHEID
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - VERPLICHTING TOT ANTWOORD
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REDENGEVING - CONCLUSIE - VERPLICHTING TOT
ANTWOORD

5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VRAAG ZONDER
BELANG VOOR DE OPLOSSING VAN HET GESCHIL - VERPLICHTING - GRENZEN
6º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN
CASSATIE - VRAAG ZONDER BELANG VOOR DE OPLOSSING VAN HET GESCHIL - VERPLICHTING GRENZEN
1º, 2°, 3° en 4° Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten
die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering, maar dit doet geen
afbreuk aan de verplichting van het onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie
van de inverdenkinggestelde1.
5º en 6° Wanneer de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof geen
belang vertoont voor de oplossing van het geschil moet zij niet worden gesteld2. (Art. 26,
Bijzondere Wet Arbitragehof)
(W. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0352.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 februari 2009.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
De eiser I voert geen middel aan.
1 Cass., 20 sept. 2000, AR P.00.1185.F, AC, 2000, nr 484; Cass., 21 mei 2002, AR P.01.0353.N, AC,
2002, nr 309 met concl. proc.-gen. DU JARDIN; Cass., 23 okt. 2002, AR P.02.1088.F, AC, 2002, nr
562; Cass., 14 dec. 2005, AR P.05.0185.F, AC, 2005, nr 674; Cass., 24 jan. 2006, AR P.05.1125.N,
AC, 2006, nr 50; Cass., 11 maart 2008, AR P.07.1717.N, AC, 2008, nr 168.
2 Cass., 9 nov. 2004, AR P.04.0849.N, AC, 2004, nr 539
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Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet,
en de artikelen 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering: het arrest beantwoordt eisers verweer niet dat de machtiging bedoeld in artikel 47sexies, §3,
Wetboek van Strafvordering wat betreft de subsidiariteit van de bevolen observatie, niet is gemotiveerd.
Ondergeschikt verzoekt de eiser een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof over de motiveringsplicht voor de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen met toepassing van de artikelen 235bis en 235ter Wetboek van
Strafvordering.
2. Artikel 149 is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre het middel schending van die bepaling aanvoert, faalt het naar recht.
3. Wat voorafgaat doet evenwel geen afbreuk aan de verplichting van het
onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie van de inverdenkinggestelde.
4. Gezien het door het middel aangevoerde motiveringsgebrek uitsluitend
betrekking heeft op het antwoord op eisers conclusie, vertoont de voorgestelde
prejudiciële vraag geen belang voor de oplossing van het geschil en moet zij
bijgevolg niet worden gesteld.
5. Het arrest oordeelt niet alleen dat het subsidiariteitsbeginsel afgewogen en
nageleefd is. Het oordeelt ook dat in het aanvullend proces-verbaal opgesteld op
verzoek van het openbaar ministerie duidelijk gesteld wordt dat "uit het rechtshulpverzoek blijkt dat het buitenlands onderzoek vereist dat er gebruik gemaakt
wordt van de bijzondere opsporingsmethode observatie en dat de overige
middelen van onderzoek niet volstaan om de waarheid aan het licht te brengen"
en dat "de redenen worden weergegeven waarom de observatie onontbeerlijk is
om de waarheid aan het licht te brengen, evenals de personen en plaatsen waarop
de observatie betrekking heeft evenals de duur ervan".
Met deze redenen en deze weergegeven in het middel, beantwoordt het arrest
het bedoelde verweer.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
31 maart 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen en T. Decaigny, Antwerpen.
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